
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ССъъддъърржжааннииее 

1. Лични данни. 

2. Образование. 

3. Трудов стаж. 

4. Професионална квалификация. 

5. Педагогическа дейност. 

6. Извънкласни дейности. 

7. Лични умения и компетентности. 

8. Философия на преподаване. 



 

ЛЛииччннии ддааннннии 

⚫ Име: Величка 

⚫ Презиме: Томова 

⚫ Фамилия: Иванова 

⚫ Настояща месторабота: Старши учител по английски език във 

Второ основно училище “Гоце Делчев” 

⚫ Националност: Българска 

⚫ Образование: Висше 

⚫ Педагогически стаж: 37 години 



 

ООббррааззооввааннииее 

⚫ Висше образование: ПУ “Паисий Хилендарски” - гр. Пловдив, 

1997г.; специалност – български език и английски език, степен – 

магистър 

⚫ Придобита квалификация: учител по български език и литература и 

английски език и литература в СОУ 

⚫ Диплома за преквалификация от УИ “Дичо Петров” – гр. Смолян, 

1989г. ; придобита квалификация: учител по английски език 

⚫ Полувисше образование: УИ “Дичо Петров” – гр. Смолян, 1986г. 

⚫ Придобита квалификация: учител по български език и 

литература, немски рзик език и трудово обучение. 

⚫ Придобита втора професионалноквалификационна степен – СУ 

“Св. Климент Охридски”, гр. София, 2013г. 

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



        ТТррууддоовв ссттаажж  
⚫ Дата: от 1985 г. - юни 2009 г. 

⚫ 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. 

⚫ Дата: от юни 2009 г. – юли 2010 г. 

⚫ Име и адрес на работодателя: РИО на МОН Благоевград. 

⚫ Сфера на работа: Образование. 

⚫ Заемана длъжност: Директор. 

⚫ Дата: от юли 2010 г. 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.



        ППррооффеессииооннааллннаа  ккввааллииффииккаацциияя  

  

            ППККСС  

??   ССввииддееттееллссттввоо  ззаа  ввттоорраа  ппррооффеессииооннааллннооккввааллииффииккааццииооннннаа  ссттееппеенн  сс  

ррееггииссттррааццииооннеенн  №№22111155  оотт  1111..1111..22001133гг..,,  ииззддааддеенноо  оотт  ССУУ„„ССвв..  ККллииммееннтт  

ООххррииддссккии““--  ДДИИУУУУ,,  ггрр..  ССооффиияя..  

  

??   ССввииддееттееллссттввоо  ззаа  ттррееттаа  професионалноквалификационна степен с 

регистрационен №17261 от 03.04.2000г., издадено от СУ„Св. Климент 

  Охридски“ - ЦИУУ, гр. София.

  

 ССввииддееттееллссттввоо  ззаа  ссппееццииааллииззаацциияя  сс  регистрационен № 578 от 

04.06.1998г., издадено от СУ„Св. Климент Охридски“ - ЦИУУ, гр. 

София. 

 



        ККввааллииффииккааццииооннннии  ккууррссооввее,,  ннааггррааддии  ии  ггррааммооттии  
  ККввааллииффииккааццииооннннии  ккууррссооввее 

⚫ Удостоверение за завършено обучение “Базови и специфични 

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

⚫ Удостоверение за професионална 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.; 

⚫ 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.; 

 

 



  Квалификационни курсове

⚫ 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. 
⚫ 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.; 

⚫ 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.; 



 Квалификационни курсове

⚫ 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. 

⚫ 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. 

⚫ Сертификат за участие в Четвъртата научо-практическа 

конференция на тема “Училището – желана територия на ученика”, 

28.02.2009г. 

 

 



  Квалификационни курсове

⚫ Удостоверение № 031/ 2017г., „Използване на нови 

технологии и онлайн инструменти за създаване на 

атрактивни материали по английски език“ – 1 кв. кредит. 

⚫ Удостоверение №10884/17.11.2017г. „Информационна 

сигурност и реакция при инциденти“ – 1 кв. кредит. 

⚫ Удостоверение №1181/30.11.2018г. „Придобиване на правни 

умения от страна на педагогическите специалисти, 

посредством запознаването им с нормативната уредба, 

относима към системата на образованието, за адекватна 

реакция спрямо агресията на ученици, родители и 

общественост“ – 1 квалификационен кредит. 

⚫ Удостоверение №18193852/18.12.2018г. „Игри и упражнения 

за снемане на напрежението у детето и ученика – за 

ефективно участие в процеса на обучение“ – 1 

квалификационен кредит. 



   Квалификационни курсове

⚫ Удостоверение №19078014/15.07.2019г. „Знанието е дар, 

предай нататък“ – 1 квалификационен кредит. 

⚫ Удостоверение №376/ 2020г. „Творчески подходи за 

преподаване на английски език и управление на класната 

стая“ – 1 квалификационен кредит. 

⚫ Удостоверение №2000001350/05.09.2020г. „Работа с 

електронен дневник, намаляване на административната 

тежест за учители и ръководство и повишаване 

ангажираността на родители“ – 1 кв. кредит. 

⚫ Удостоверение №БДП-К 1333/07/ 16.12.2020г. „Методика на 

обучението по БДП в 5. – 7. клас“ – 1 кв. кредит. 

 



 Квалификационни курсове

⚫ Удостоверение №КК3774/ 04.06.2021г. „Иновативни 

подходи при преподаване в електронна среда“ – 2  

квалификационни кредита. 
 

⚫ Удостоверение №22052/08.09.2021г. „Портфолио на учителя 

и детето. Самооценка и атестация в образованието“ – 1 

квалификационен кредит. 

⚫ Удостоверение № 22183/10.09.2021г. „Управление на 

качеството в образованието. Изработване и въвеждане на 

система за проследяване на качеството в училището. 

Самооценка и подготовка за инспектиране на НИО.“ – 2 

квалификационни кредита. 

  



ММеежжддууннааррооддннии ккввааллииффииккааццииооннннии 

ккууррссооввее ппоо ппррооггррааммаа ККооммееннссккии 

⚫ 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 Награди

⚫ Плакет на община Гоце Делчев за високи постижения в учебно – 

възпитателната работа и отлично представяне на мои ученици в 

областни и национални състезания и конкурси по английски 

език – 24.05.2015 г. 

⚫ Плакет на община Гоце Делчев за високи постижения в учебно – 

възпитателната работа и отлично представяне на мои ученици в 

национални и международни състезания и конкурси по 

английски език – 24.05.2016 г. 

  



  Грамоти

⚫ Грамота за проява на творчески устрем и постигнат висок 

професионализъм през 2010/2011 учебна година, ОСО Гоце 

Делчев. 

⚫ Грамота за показан висок професионализъм и всеотдайност при 

подготовката на ученици за провежданите от СБНУ състезания 

през учебната 2018 – 2019 г. 



        Педагогическа дейност

    : Основни функции

⚫ Планиране и подготовка на учебния процес. 

⚫ Провеждане на обучение по английски език. 

⚫ Използване на подходящи образователни стратегии, методи и 

техники, които: дават оптимален резултат в конкретна учебна 

ситуация; отговарят на различни образователни потребности на 

учениците; мотивират учениците и стимулират личностното им 

развитие; реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки. 

Фокусиране върху индивидуалните потребност и включване на 

учениците в процеса на учене. 

⚫ Постигане на положителни промени в личността на учениците и 

овладяване на трайни знания, умения и навици. 

⚫ Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците. 

 

 

 



   : Методическа дейност

⚫ В своята работа се старая да се придържам към комуникативната 

насоченост на обучението по английски език, като се стремя по 

време на уроците да създавам ситуации, максимално близки до 

естествените условия на общуване. 

⚫ Голямо място в структурата на уроците заема монологът, мисловно-

речеви операции, като отделяне на определена информация и 

нейният анализ с определена комуникативна цел, разсъждения върху 

прочетен текст. 

⚫ Всяка речева ситуация трябва да предизвиква потребност от говорене 

или писане. По този начин може да се реализира комуникативната 

насоченост на изучаването на английски език. 

 

 



    ИИззввъъннккллаассннии  ддееййннооссттии 

УУччаассттиияя вв ппррооееккттии ии ссъъссттееззаанниияя  

 „С приятели творим”, проект към ОП РЧР, 2008-2009г. 

 Проект „The ugly duckling – I am different, love me ”към ACES – 

Academy of Central European Schools, 2017 -2018г. 

 „Road of Democracy”, 2019г. 

 Национално състезание по чужди езици, речеви и 

комуникативни умения – 2018 и 2019г. 

 Creative writing competition in English – 2016г., 2017г.- 

национален финалист и 2019г. 

 
 

 



      УУччаассттиияя вв ппррооееккттии ии ссъъссттееззаанниияя  

 Национално състезание по правопис на Английски език “Spelling 

Bee” 2011г. 

 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. 

 



        УУччаассттиияя вв ппррооееккттии ии ссъъссттееззаанниияя 

⚫  Международно състезание по английски език “Hippo”, март 

2014г. – 2022г. 

⚫ Международно състезание по английски език „Hippo“, май 

2016г.,Италия 

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



        Участия в проекти и състезания

 НП „Иновации в действие“ – партньор на СУ „Неофит Рилски“, град 

Харманли. 

 

 Проект „Центрове за повишаване готовността на населението за 

реакция при наводнения“ по ОП „Околна среда 2014 – 2022г.“ – 

2021г., гр. София. 

 

 

 

 

 

 

 



     Участия в проекти и състезания

 НП „Участвай и променяй – родителят активен участник в 

училищния живот“  - 2020/2021 и 2021/2022 учебни години. 

 НП „Отново заедно“ – лагер на Пампорово, юли 2022г. 

 

  

  

  

  

  



ЕЕккссккууррззииии  

  ААммееррииккааннссккаа  ббииббллииооттееккаа  ––  ггрр..  ССооффиияя  

  ППллооввддиивв,,  ААссеенноовваа  ккррееппоосстт  

  ДДррааммаа,,  ГГъъррцциияя  

  ВВррааццаа,,  ВВииддиинн,,  ББееллооггррааддччиишшккии  ссккааллии  

  ВВааррннаа,,  ППллииссккаа,,  РРууссее,,  ВВееллииккоо  ТТъъррннооввоо  

  ДДооссппаатт,,  ББееллииццаа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Благотворителни инициативи 

В Дневен център “Символ на любовта“, гр. Гоце Делчев – Коледа 

2019г. и 2021г. 

 

 

 

 

   

  

  

  



ЛЛииччннии  ууммеенниияя  ии  ккооммппееттееннттннооссттии: 

ССооццииааллннии  ууммеенниияя  ии  ккооммппееттееннттннооссттии  

ККооммууннииккааттииввнноосстт,,  ттооллееррааннттнноосстт,,  ееммппааттиияя,,  ссппооссооббнноосстт  ззаа  ррааббооттаа  вв  

ееккиипп,,  ллоояяллнноосстт,,  ккррееааттииввнноосстт,,  ууммеенниияя  ззаа  ррааббооттаа  сс  ррооддииттееллии  ии  

ууччеенниицции,,  ууммеенниияя  ззаа  ппррееооддоолляяввааннее  ннаа  ккооннффллииккттннии  ссииттууааццииии  ии  ддрр..  

  

ООррггааннииззааццииооннннии  ууммеенниияя  ии  ккооммппееттееннттннооссттии  

Координация на дейности, пряко произтичащи от естеството на 

работа, координация и сътрудничество с колеги и родители, 

организиране и провеждане на педагогическата дейност в 

съответствие с изискванията  определени в различните нормативни 

и образователни документи, своевременно и коректно водене на 

задължителната документация, свързана с педагогическата дейност, 

участие в педагогически съвети, изпълнение на техните решения.  

Участие в работни групи и комисии с определена насоченост, 

член на Методическото обединение на чуждите езици, председател 

на Постоянната комисия по проекти, член на Постоянна комисия по 



самооценяване и качество на образованието във Второ ОУ „ Гоце 

Делчев“, член на временни комисии – за диференцирано заплащане, 

знак за качество, атестиране. 

   

  

  

  



 

ФФииллооссооффиияя ннаа ппррееппооддааввааннее 

⚫ 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. 

⚫ 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. 

 



 

ФФииллооссооффиияя ннаа ппррееппооддааввааннее  

⚫ 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 

 


