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ЛичниЛични данниданни
 Име: Величка
 Презиме: Томова
 Фамилия: Иванова
 Настояща месторабота: Старши учител по

английски език във Второ основно училище
“Гоце Делчев”

 Националност: Българска
 Адрес: ул. “Драма”, гр. Гоце Делчев
 Образование: Висше
 Педагогически стаж: 28 години



ОбразованиеОбразование
 Висше образование: ПУ “Паисий Хилендарски” - гр. 

Пловдив, 1997г.; специалност – английски език, степен –
магистър

 Придобита квалификация: учител по английски език и
литература в СОУ.

 Придобита трета професионалноквалификационна
степен – ЦИУУ гр. София, 2000г.

 Придобита втора професионалноквалификационна
степен – СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София, 2013г.

 Средно образование: ПМГ “Яне Сандански”, гр. Гоце
Делчев



ТрудовТрудов стажстаж

 Дата: от 1985 - юни 2009г.
 Име и адрес на работодателя: Второ

основно училище “Гоце Делчев”, гр. 
Гоце Делчев, бул. “Гоце Делчев” 13.

 Сфера на работа: Образование.
 Заемана длъжност: Учител по немски и

английски език.



ТрудовТрудов стажстаж

 Дата: от юни 2009г. – юли 2010г
 Име и адрес на работодателя:РИО на

МОН Благоевград.
 Сфера на работа: Образование.
 Заемана длъжност: Директор.



ТрудовТрудов стажстаж

 Дата: от юли 2010г. до настоящия
момент.

 Име и адрес на работодателя: Второ
основно училище “Гоце Делчев”, гр. 
Гоце Делчев, бул. “Гоце Делчев” 13.

 Сфера на работа: Образование.
 Заемана длъжност: Старши учител по

английски език.



КвалификацииКвалификации
 Удостоверение за завършено обучение “Базови

и специфични специфични умения на учители
по Чужди езици”, 18.08.2006г.;

 Удостоверение за профисионална
квалификация по методика на обучението по
БДП – 5-8. клас, 18.10.2006г.;

 Сертификат за участие в семинар “Interactive 
Whiteboard: Capture your Students’ Attention 
Using the Latest Technology in the EFL 
Classroom, 07.02.2008г.;



КвалификацииКвалификации
 Сертификат за завършен курс “Подготовка и

управление на проекти”, ноември 2008г.;
 Удостоверение за преминат интензивен

курс на обучение “Финансовото управление
на проектите – мощен инструмент за
успешно усвояване на средствата от ЕФ”, 11-
12.03.2009г.;

 Удостоверение за участие в семинар на тема
“Учебни заведения – възложители на
обществени поръчки в условията на
делигирани бюджети – добри практики. 
Нови законови изисквания.”, 02-
03.07.2009г.;



КвалификацииКвалификации
 Удостоверение за участие в Летен тренинг

курс – ефективно управление на учебно
заведение, 25-28.08.2009г.

 Удостоверение за участие в обучение на
тема “Работното време в сферата на
образованието при условията на
делегирани бюджети. Възможностите на
работодателя за въвеждане на гъвкави
режими на работа. Почивки. Отпуски. Най-
честите пропуски на екипа на работодателя. 
Съдебна практика.”, 10-13.12.2010г.;



КвалификацииКвалификации
 Удостоверение за професионално обучение

“Работа с приложни програмни продукти. 
Информационна система за училищна
администрация АдминПро (основен
модул)”, 01.04.2010г.;

 Сертификат за обучение “Директорска
правоспособност”, 28.04.2010г.;

 Сертификат за участие в тренировъчен курс
“Teaching Grammar Can Be Fun”, март
2012г.;

 Сертификат за участие в практически
семинар на тема “Подготовка за създаване
на електронни уроци”, 26.04.2012г.;



КвалификацииКвалификации
 Сертификат за участие в 23-та Годишна

Международна конференция на учителите
по английски език, 11-13.04.2014г.

 Сертификат за участие в Първата
научо-практическа конференция на тема
“Училището – желана територия на
ученика”, 17.03.2007г.;

 Сертификат за участие във Втората
научо-практическа конференция на тема
“Училището – желана територия на
ученика”, 23.02.2008г.;



КвалификацииКвалификации
 Сертификат за участие в Четвъртата

научо-практическа конференция на тема
“Училището – желана територия на
ученика”, 28.02.2009г.;

 Грамота За проява на творчески устрем и
постигнат висок професионализъм през
2010/2011 учебна година, ОСО Гоце Делчев;



МеждународниМеждународни квалификационниквалификационни
курсовекурсове попо програмапрограма КоменскиКоменски
 Сертификат за участие в интензивен курс по

Английски език в Mayflower College,
Plymouth, England, на тема “Teaching 
Alternatives For Teachers”, 10-21.-
3.2008г.;

 Сертификат за участие в курс по Английски
език за учители от Европа към International 
Study Programmes, Southampton, 
England, на тема “Creative Activities & 
Motivating Materials for the Secondary 
Classroom”, 05-17.11.2013г.;



УчастияУчастия вв проектипроекти ии състезаниясъстезания
 “С приятели творим”, проект към ОП РЧР, 

2008-2009г.;
 Национално състезание по правопис на

Английски език “Spelling Bee” 2011г.;



УчастияУчастия вв проектипроекти ии състезаниясъстезания

 Национално състезание по правопис на
Английски език “Spelling Bee” 2012г.;

 Национално състезание по правопис на
Английски език “Spelling Bee” 2013г.;

 Национално състезание по правопис на
Английски език “Spelling Bee” 2014г.;



УчастияУчастия вв проектипроекти ии състезаниясъстезания

 Международно състезание по Английски
език “Hippo”, март 2014г.;

 Проект “Аз уча. Аз знам. Аз мога.”, март
2014г.



УменияУмения ии компетентностикомпетентности
 МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
 Задачи за самостоятелна работа. 
 Тестови задачи. 
 Унструктаж и указания за работа. 
 Нагледни средства : мултимедиен проектор.
 Работа с полезни източници от Интернет

пространството. 
 Оценяване на постиженията на учащите. 



УменияУмения ии компетентностикомпетентности
 Примерни разработки на учащите. 
 Характеристика на ръководството. 
 Казуси, бележки по уроците. 
 Разработки на урок. 
 Развитие и усъвършенстване на учебното

съдържание и информация. 



УменияУмения ии компетентностикомпетентности
 МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
 (1) Английски език 2-8 клас – Учебна

програма



ФилософияФилософия нана преподаванепреподаване
 Днес голяма част от знанията се получават

от медиите. Учителят не е знаещият всичко, 
който единствен решава, кое е правилно и
кое не е. Учебникът също губи своя
елитарен характер.  Учебното пространство
е много променено, то не може да бъде
ограничено до традиционната класна стая. 
Учещите са заобиколени от чужди езици и
култури. 



ФилософияФилософия нана преподаванепреподаване
 Очертава се тенденция за превръщане на

учебното помещение в място за среща, 
контакт между различни хора, където да се
формират съответни стратегии на по-
нататъшно самостоятелно изучаване на
езика. Силните процеси на глобализация
оказват голямо влияние в областта на
езикоусвояването и преподаването на
езици.



ФилософияФилософия нана преподаванепреподаване
 Усвояването на език е труден, необикновен

път, който изисква упоритост, стил на учене. 
Важна роля при ученето на език играе
емоционалното отношение към ученето, 
любопитството, интересът и мотивацията.

 “Никой друг не можеш да научиш, можеш
само да му помогнеш да намери знанието
в себе си.” Галилео Галилей


