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⦁ Настояща месторабота:Старши възпитател във 

Второ основно училище «Гоце Делчев»

⦁ Адрес: гр.Гоце Делчев,»Бяло море»2

⦁ Образование: Висше

⦁ Заемана длъжност: учител в начален етап I-IVклас

⦁ Педагогически стаж: 31години

⦁ Информация за връзка: 0898670707



⦁ Член на Методическото обединение на учителите от 

начален етап ;

⦁ Член на Комисия по “Противопожарна безопасност в 

училище”;

⦁ Участие в работни групи с определена насоченост.



⦁ Философия на преподаване

⦁ Постигане на положителни промени в личността на учениците и

⦁ овладяване на трайни знания, умения и навици.

⦁ Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги

⦁ идентифицира и надгражда.

⦁ Индивидуалните различия е необходимо да се разпознават, уважават 
и дори поощряват.



Част І.

Раздел 3. Педагогическа дейност

• Формиране у учениците разбирането за ученето 
като съзнателно усилие, изискващо организираност 
и самодисциплина и възпитаване в самостоятелност 
и поемане на отговорност за собственото им 
учене,действия и поведение.

* Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията 
на учениците и на учебния процес.

* Опазване живота и здравето на учениците.



1.Изготвяне на методически материали:

⦁ изработване на тематични разпределения за І-ІV клас

⦁ изготвяне на тестове, контролни работи и критерии за 

оценяване знанията на учениците

⦁ изготвяне на сценарии за празници и тържества

⦁ изнасяне и посещения на открити уроци



Квалификационна дейност:

1.ПКС-удостоверение заIV клас-квалификация-СУ-ДИУУ гр.София -
2010 г.

2.Участие в квалификационни курсове:

⦁Удостоверение №09-0986/11.04.2006г.- “Базови и специфични  
компютърни умения на учители по Начална училищна педагогика”

⦁Сертификат – “Подготовка и управление на проекти” –2007г.

⦁Сертификат - “Оценяването на учебните резултати в началното 
училище” –05.03.2009 г.

⦁Удостоверение № 039/18.03.2012.г.-Координатор по безопасност и 
здраве



Квалификационна дейност:

Участие в квалификационни курсове:

Сертификат №2017/26.04.2012 г. –“Подготовка за създаване на 

елентронни уроци“

Сертификат - “Работа с електронни учебници и интерактивни 

технологии” – 25.01.2013 г.



Част IІ. Приложения I

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ 

НА АВТОБИОГРАФИЯ 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име-Мавродиев,Илко,Крумов
Адрес- ул.“Бяло море” 2 гр.Гоце Делчев 

Телефон- 0898670707

E-mail- мавродиев.com 

Националност- България

Дата на раждане-12 октомври 1960г.



Трудов стаж

⦁• Дати (от-до) 1983 г. – до сега

⦁• Име и адрес на работодателя-Второ ОУ «Гоце Делчев» 
гр.Г.Делчев



Образование и обучение

• Дати (от-до) 1982 г. – 1987 г.

⦁• Име и вид на обучаващата ВПИ “ Неофит Рилски” – гр.Благоевград

⦁или образователната организация Специалност: Начална училищна 
педагогика

⦁• Наименование на придобитата Начален учител

⦁квалификация със специализация “Физическо възпитание”

• Ниво - Магистър

• Дати (от-до) 1975 г. – 1978г.

⦁• Име и вид на обучаващата ПМГ «Яне Сандански» гр. Гоце Делчев

• Ниво - Средно образование




























