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Е В Р О П Е Й С К И  

Ф О Р М А Т  Н А  

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  
 

 
 

 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  ПЕПА ДИМИТРОВА ХАДЖИТОДОРОВА 

Адрес  **********ГОРНА ОРЯХОВИЦА, БЪЛГАРИЯ 

Телефон  ********** 

Факс  - 

E-mail  
penidh@abv.bg 

 

 

Националност  българин 
 

Дата на раждане  ********** 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  Oт 15.09.1983 – в момента – СОУ „Вичо Грънчаров“ 

• Име и адрес на работодателя  Николинка Попйорданова 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

  

• Заемана длъжност  Учител по информационни технологии 

• Основни дейности и отговорности  Обучение на ученици V-XII клас 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  2012-2013  

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 РУ „Ангел Кънчев" 

 

 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Информатика и информационни технологии в образованието 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Учител по информатика и информационни технологии 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Магистър 
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     1975-1980 

     ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" 

 
 

     Изобразително изкуство и естетика 

 
     Специалист по изобразително изкуство и преподавател в средните 
     училища 

     Магистър 

 

 

 

     1971-1975 

     Езикова гимназия „Асен Златаров", гр. Велико Търново 

 

 
     Руски и английски език 
 

     Екскурзовод по английски език 

 
     Средно образование 
 
 

 
 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Придобити в жизнения път или в 

професията, но не непременно 
удостоверени с официален документ 

или диплома. 

 
МАЙЧИН ЕЗИК  Български език 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

• Четене  самостоятелно B1 

• Писане  ОСНОВНО А1 

• Разговор 

 

 

• Четене 

• Писане 

• Разговор 

 

 самостоятелно B1 

 

РУСКИ ЕЗИК 

свободно C2 

свободно C1 

свободно C2 

 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 

хора в интеркултурно обкръжение, в 
ситуации, в които комуникацията и  

екипната работа са от съществено 
значение (например в културата и 

спорта) и др. 

 Добро съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, добри 

комуникативни възможност, умения за работа в екип. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация,  управление и 
адмистрация на хора, проекти и 

бюджети в професионалната среда 

 Успешна работа по национални и международни проекти в областта на образованието и 

социална среда. 

 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 

• Дати (от-до)          

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 
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или  на доброволни начала (например  
в областта на културата и спорта) 

у дома и др 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 Отлични умения за работа с компютър и офис оборудване. 

 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и 

др. 

 Професионален дизайн на графични материали: диаграми, календари, бюлетини, фирмени 

бланки, лога, формуляри и други печатни и предпечатни материали. 

 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 

 Член на Сдружение на горнооряховски художници „Гоарт", с участия в 

изложби в страната и чужбина. 

 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 не 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
http://goart.wordpress.com/ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:   
Друг опит, умения или  
квалификация/документи/: 

 
1. Удостоверение № 238/20.12.2005 за инструктор на Базови и специфични 
компютърни умения за обучение на учители по „Изобразително изкуство" и 
„Музика", издадено от БАН. 
2. Удостоверение Per. № ХГО 1101/11.03.2005 за продължаващо образование, 
участие в монофазна програма „Съвременни проблеми в обучението по 
изобразително изкуство", издадено от Департамент за информация и 
усъвършенстване на учители при СУ „Св. Климент Охридски". 
3. Свидетелство за IV професионалноквалификационна степен Per. № 
1234/01.11.2005 на Департамент за информация и усъвършенстване на учители 
при СУ „Св. Климент Охридски". 
4. Удостоверение за завършено обучение № 0702/16.01.2006 в курс на обучение 
„Текуща квалификация по културно историческо наследство в обучението по 
изобразително изкуство", издадено от РПЦ, гр. Велико Търново. 
5. Сертификат за участие в международен проект и младежки обмен с участие на 
ученици от СОУ „Вичо Грънчаров" в гр. Камник, Словения, 2007. 
6. Удостоверение за завършено обучение № 1386/09.07.2007, „Разработване и 
управление на проекти", издадено от РПЦ, гр. Велико Търново. 
7. Сертификат за завършен курс МПЦУ 42321 Вт от 21.11.2009 „Мултимедийни 
презентации за целите на учебния прицес", Фондация Европартньори 2007. 
8. Сертификат № 201110105340 на РААБЕ България за участие в практически 
семинар на тема: „Агресията - форми и методи за противодействие", 10.10.2011 
година. 
9. Сертификат за участие в международен младежки обмен по проект Коменски с 
участие на ученици от СОУ „Вичо Грънчаров" в Испания, 21-26.10. 2012 година. 
10. Сертификат № 2012190318798 на РААБЕ България за участие в практически 
семинар на тема: „Проектният метод в работата на учителя и оценяването на 
учениците в учебния процес", 19.03.2013 година. 
11. Сертификат за участие в международен младежки обмен по проект Коменски 
с участие на ученици от СОУ „Вичо Грънчаров" в България, 18-23.03. 2013 
година. 
12. Грамота за значими постижения в образователната сфера през учебната 
2012/2013 година на Община Горна Оряховица, по случай 24 май – Ден на 
славянската писменост и на българската просвета и култура. 
13. Сертификат от обучението за „Превенция на училищното насилие и агресия“ 
по Европейски проект, 10 – 14 март 2014 година. 

http://goart.wordpress.com/
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14. Диплом от Фондация Еврика, ОНЧ „Заря - 1858“ и компютърна школа „Вале“ 
за ръководител на участници в Пети юбилеен международен конкурс за 
компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ Хасково 2014 под 
патронажа на Евродепутата Мария Габриел, 8 май 2014 година. 
15. Диплом от Фондация Еврика, ОНЧ „Заря - 1858“и компютърна школа „Вале“ 
за ръководител на участници в Шести международен конкурс за компютърна 
рисунка и колаж „Творчество без граници“ Хасково 2015 под патронажа на 
Евродепутата Мария Габриел, 8 май 2015 година. 
16. Сертификат за участие в международен младежки обмен по проект Erasmus+ 
с участие на ученици от СОУ „Вичо Грънчаров" в Горна Оряховица, България 9 – 
13 май 2015 година. 
17. Сертификат за участие в международен младежки обмен по проект Erasmus+ 
с участие на ученици от СОУ „Вичо Грънчаров" в OLYMPION Private Gymnasium 
Lyceum, Paliometocho – Cyprus 26 - 30 октомври 2015 година. 
 


