


1. Лична информация

2. Професионална 

квалификация

3. Философия на преподаване

4. Дейности

5. Награди



 Образование:

 висше- ПУ ”П. Хилендарски”

 специалност – български език и руски език

 длъжност – старши учител по български 

език и литература и руски език

 трудов стаж- 30 години

 притежава втора професионално

– квалификационна степен

 специализацияпо методика на обучението по 

български език



 Учител по български език и литература и руски език в 

Трето основно училище “Братя Миладинови”, гр. Гоце

Делчев

 Учител по български език и литература в ОУ 

“Христо Ботев”, с. Дъбница

 От 1996 г. досега учител по български език и 

литература и руски език във Второ основно училище 

“Гоце Делчев”, гр. Гоце Делчев



“Образованието е най – добрата осигуровка

за старините”

Аристотел



 Протоколчик на заседанията на педагогическия съвет

 Участие във вътрешноучилищни

квалификационни курсове:

- посещения на уроци

- изнасяне на уроци

 Участие в комисии:

- Комисия по културна дейност

- Комисия при БАК

- временни комисии

 Участие в квалификационни курсове:

- сертификат за участие в квалификационен курс

“ Смесени техники на преподаване”

-сертификат за завършен курс “ Подготовка и управление на 
проекти”



-сертификат за завършен курс “Использование фольклорно-

этнографических материалов в процессе преподавания 

русского языка как иностранного”

- сертификат за завършен курс ”Русский речевой этикет”

- сертификат за участие в практически семинар на тема:

“Подготовка за създаване на електронни уроци”

- удостоверение за завършено обучение по английски език 

с комуникативна насоченост – ниво А1

- удостоверение за завършен курс на обучение ”Базови и

специфични компютърни умения на учители по чужди

езици”

- удостоверение за професионална квалификация по Методика

на обучението по БДН – V – VIII клас

- удостоверение за успешно завършен курс

"Лидерство и социални права”



- удостоверение за  завършен курс  на тема:“ Методика на обучението 

по безопасност на движението по пътищата- V-VII клас.

- сертификат за квалификационен курс на тема:“ Обучение на 

педагогически специалисти за формиране на знания, умения и 

компетентности за оценяването на учениците“

- удостоверение  за  завършен обучителен курс на  тема:

„ Информационна сигурност и реакция при инциденти“

- удостоверение за участие в семинар на тема:“Разрешаване на 

възникнали проблеми в образователните институции чрез ефективно 

използване на преговори“

--сертификат  от участие в обучение на тема:“ Структура урока 

русского языка как иностранного. Типы уроков, План урока. Формы

проверки выполненной работы“

- Сертификат за участие в обучение на тема:“ Обучение русскому

языку как иностранному в средних школах Болгарии“

- сертификат за участие в семинар на тема: „ Използването на 

урочните рубрики  в преподаването по литература съобразно 

индивидуалните особености на учениците“



- участие с ученици в конкурс на Общинския музей за 

изработване на най- красива  автентична сурвачка 

- участие в конкурс на Община Гоце Делчев за най- красиво  

коледно дръвче в парка, където децата сами изработиха украсата

- участие с ученици в кампанията „Походът на книгата“ на 

Асоциация „Българска книга“

- организиране и провеждане на екскурзия с учебна цел през 

2019г. до  градовете Кърджали и Хасково

-организиране и провеждане на екскурзия с учебна цел през 

2022г. до  град Банско, с. Добърско и провеждане на урок по 

родолюбие в къщата на баба Дешка в с. Горно Драглище

- организиране на екскурзия с учебна цел  през 2022г. до гр. 

Враца ; урок по родолюбие в с.Челопек; посещение на пещерите

“ Магурата“ , „Леденика“ и посещение на Белоградчишките скали

-участие с родители в извънучилищни мероприятия, 

работилници и благотворителни базари





Резултати от състезания през  учебната 2018/2019г.

 Метин Ариф Ибраим,2.а кл. - 50т. в „Аз общувам с Европа“- руски език

 Селин Красимирова Шенгова,2 а кл. - 50 т. в „Аз общувам с Европа“- руски език; 

на 2 място в „Любословие“ по руски език

 Рая Иванова- 2 а кл. -50 т. в „ Аз общувам с Европа“- руски език; 4 място в 

„Любословие“- руски език

 Елис Барутева-2 а кл.- 50т. в „Аз общувам с Европа“- руски език , 3 място в 

„Любословие“ по руски език

 Гергана Димитрова Стоилова, 2 б кл. – 4 място в „Любословие“- руски език

Резултати от Областен кръг на олимпиадата  по руски език:

 Мария Николаева Михайлова, 7. Б кл..- 1 място

 Евгений Петров Петров, 7. Б кл.- 2 място

 Мария Николаева Делибеева, 7. А кл.- 3 място

 Костадинка Александрова Шамова, 6. А кл.- 3 място

 Анна Николаева Михайлова, 5. А кл.- 4 място



- Румен Зейнев,5. клас – отлично представяне на Областния кръг на 

олимпиадата по български език и литература; отлично представяне на 

състезанието по БЕЛ „Любословие“ и на финалния кръг на състезанието 

„Стъпала на знанието“.

- Симона Мавродиева- 5. клас -отлично представяне на състезанието по БЕЛ

“ Любословие“ и  на финалния кръг на „Стъпала на знанието“.

-Стефания Байрякова-5. клас- отлично представяне на състезанията по БЕЛ

“ Любословие“ и „Стъпала на знанието“

- Йордана Боянова , 6.б клас- 1 място на Областен кръг на олимпиадата по 

руски език



- Румен Зейнев ,6. клас -(49т./50т.) на  втори кръг на състезанието 

„Стъпала на знанието“ и отлично представяне на финалния кръг (48/50 ).

- Симона Мавродиева, 6. клас -отлично представяне на финалния кръг на 

състезанието по БЕЛ „Стъпала на знанието“.

- Стефания Байрякова, 6. клас- отлично представяне на финалния кръг на 

състезанието по БЕЛ  „Стъпала на знанието“.

- Елис Барутева,5. клас- 1 място на Областен кръг на олимпиадата по 

руски език.



На състезанието "Аз общувам с Европа" петима ученици от 2.клас, 

изучаващи руски език, получиха максимален брой точки.



 Награда плакет от Община Гоце Делчев за постигнати високи резултати с

ученици на областни и национални олимпиади, конкурси и състезания.

 Грамота от Община Гоце Делчев за постигнати високи резултати с

ученици на областни и национални олимпиади, конкурси и състезания.

 Грамота за участие в Националния кръг на олимпиадата по 

руски език.

 Грамота за участие в Национален кръг на II Международен

конкурс за млади читатели ” Живая классика”

 Грамота за организация и провеждане на II Международен конкурс за

млади читатели “Живая классика”

 Грамота от Сдружение на българските начални учители за висок 

професионализъм и всеотдайност  при подготовката на ученици за  

провежданите  от СБНУ  състезания.




