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ЛИЧНИ  ДАННИ 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ:  ПОЛИНА ДЕНЧЕВА МОСКОВА 

НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА: СОУ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“,  ГР. Г. ОРЯХОВИЦА 

НАЦИОНАЛНОСТ:   БЪЛГАРКА 

АДРЕС:     Г.ОРЯХОВИЦА, УЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” 6 

ОБРАЗОВАНИЕ:    ВИСШЕ 

ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ:  УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАЖ:   8 ГОДИНИ 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА:   Е-MAIL:   POLINAMOSKOVA@YAHOO.COM 
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Europass  

автобиография  

 

Лична информация  

Собствено (и) име (на) / Фамилия(и) Полина Денчева Москова 

E-mail polinamoskova@yahoo.com 

Националност Българка 

Предпочитана длъжност / Сфера 

на работа 

Учител по английски език 

Трудов стаж  

Дати 01.09.2007- до момента 

Заемана длъжност или позиция Учител по английски език 

Основни дейности и отговорности Преподаване на английски език; участие в дейностите на методическото обединение по 

чужди езици; разработване на интерактивни упражнения по английски език; участие в 

разработка на проекти; координатор за България на проект по програма „Коменски”, 

многостранни партньорства, според договор LLP – 2011- COM- MP- 028 /24.08.2011;  

Име и адрес на работодателя Николинка Попйорданова 

Ул. „Цар Освободител” 6 град Горна Оряховица  

Вид на дейността или сферата на 

работа 

Преподаване и обучение  

Образование и обучение  

Дати 10.2003- 09.2007 

Наименование на придобитата 

квалификация 

Филолог, учител по английски език 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Основни предмети: Лингвистика, литературна теория и литературна история, 

педагогика, дидактика, методика на преподаване на чужд език, психология 

Професионални умения: преподаване на английски език, организиране на учебния 

процес, справяне с проблемни ситуации в класната стая, индивидуална работа с 

ученици и родители 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

Филологически факултет 

Ул. „Теодосий Търновски” 2 

Велико Търново 5000 
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Ниво по националната класификация  Бакалавър 

Лични умения и компетенции  

Майчин (и) език (езици) Български 

Чужд (и) език (езици)  

Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 

Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в 

разговор 

Самостоятелно 

устно изложение 

 

Английски Език   C2  C2  C2  C2  C2 

Немски Език   A2  A2  A2  A2  A2 

 (*) Единни европейски критерии за познания по езици 

Социални умения и компетенции Способности за работа в екип 

  Способности за предаване на опит и обучение на екип  

Добри комуникационни способности 

Лесно и бързо се адаптирам към нов екип, обстоятелства, сфера на работа. 

Тези умения са придобити по време на обучението ми в университета и на 

преподаването ми в училище, при общуване с колеги, ученици и техните родители. 

Организационни умения и 

компетенции 

Много добри организационни умения при координиране и ръководене на група хора. 

Компютърни умения и компетенции MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet (Explorer, Firefox), системата HP MultiSeat 

Computing Solution 

Допълнителна информация  Награди   

  Награда „Най-добър млад учител за учебната 2011-2012        година“, 24.05.2012г, 

Община Горна Оряховица 

 

Успехи на ученици 

2013 г. – Любослава Крумова Христова – трето място на националния кръг на 

многоезичното състезание (английски език и руски език) 

 

  В работата си разчитам на умението и желанието си за развитие и възприемане на 

нова информация, което ще ми помогне да доусъвършенствам специфичните знания, 

умения и компетенции, необходими за по-нататъшната ми професионална реализация. 

 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/bg
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Информационна карта за квалификация 

Тема на квалификационната форма 

период на провеждане                                 

дата, година 
Организация 

от.......... до......... 

Да вдъхнем живот в класната стая 10.4.2008 10.4.2008 Express Publishing 

Развитие на езиковите умения 17.12.2008 17.12.2008 The Oxford Centre 

Немски език - първо ниво 01.10.2008 14.4.2009 Училища „Европа“ 

Интерактивната бяла дъска 14.5.2009 14.5.2009 Express Publishing 

Мотивиране на ученици с различно ниво на владеене на 

езика 
13.05.2009 13.05.2009 Просвета 

Многостранни способности, творческа методология 20.11.2009 20.11.2009 American Corner 

Преподаване на английски в интерактивна среда 17.03.2010 17.03.2010 Express Publishing 

Игрови методи на преподаване 22.4.2010 22.4.2010 The Oxford Centre 

Развиване на умения за говорене 22.4.2010 22.4.2010 The Oxford Centre 

Немски език - второ ниво 01.11.2009 10.6.2010 Училища „Европа“ 

Как да преподаваме  произношение 25.11.2011 25.11.2011 Pilgrims Ltd. UK 

Професионалният стрес при учителите. Техники за 

овладяване и контрол на стреса 18.04.2012 18.4.2012 РААБЕ България 

Идентифициране на деца в риск и работа с тях 16.11.2012 16.11.2012 РААБЕ България 

Обучителен курс за използване на системата HP 

MultiSeat Computing Solution 
18.1.2013 18.1.2013 

специалист от компютърна 

фирма 

Преподаване и развиване на дигитални умения 15.4.2013 15.4.2013 
ВТУ "Св. Св. Кирил и 

Методий" 

Нуждите на малките ученици; Развиване на умения за 

писане; Използване на английски език за специфични 

цели 

17.4.2013 17.4.2013 Express Publishing 

Изграждане на умения за писане на английски език 12.06.2014 12.06.2014 
Educational Centre, Велико 

Търново 

Да поставим езика на мястото му, изграждане на 

комуникативни умения  
Април 2014 Април 2014 Express Publishing 

Обучение на педагогическите специалисти за 

превенция на училищното насилие, агресията и други 

негативни прояви 

30.06.2014 04.07.2014 

Национален институт за 

обучение и квалификация в 

системата на образованието 

Презентационни умения 10.05.2015 10.05.2015 Express Publishing 

Английският език и успешната реализация в живота 11.06.2015 11.06.2015 Macmillan Education 

Използването на новите технологии в преподаването на 

английски език 
09.08.2015 21.08.2015 

International Study Programmes, 

UK 
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Проектна дейност 

 

2011-2013 
Координатор за България на проект по програма „Коменски”, многостранни партньорства 

според договор LLP – 2011- COM- MP- 028 /24.08.2011, тема на проекта „Тeaching innovatively 

(with focus on ICT) and its impact on the quality of education” 

 

Дейности : 

 Координиране на дейностите по проекта в училище 

 Участие в 6 транснационални визити  

- Hasan Hüseyin Akdede Anadolu Öğretmen Lisesi, Gudul, Aнкара, Турция – октомври 2011 

- Istituto Di Istruzione Superiore   I.P.S.S. "M. Lentini"-  L.S. "A. Einstein ", Мотола, Италия – 

март 2012 

- Hässelbygårdsskolan, Стокхолм, Швеция – юни 2012 

- IЕS Newton-Salas, Вилануева де ла Торе, Испания- октомври 2012 

- II Liceum Ogólnokształcące  Im. Mikołaja Kopernika, Цешин, Полша – януари 2013 

- Colegiul National de Informatica “Tudor Vianu”, Букурещ, Румъния – май 2013 

 Участие в подготовката, организирането и провеждането на визитата в България – март 

2013г.  

 Участие в интерактивни семинари 

 Разработване на интерактивни упражнения 

 Изготвяне на книга с упражнения по английски език „Let us ICteach English” заедно с 

партньорите по проекта 

 

   
 

 

2015-2016 
Участник в проект № 2015-1-BG01-KA101-013859 по програма Еразъм +, Образователна 

мобилност КД1, Училищно образование,  тема на проекта „The three I’s -Ignite, Inspire, Instill“ 

 

Дейности : 

 Участие в обучителен курс във Великобритания на тема „Използване на новите технологии 

в преподаването на английски език“ 

 Представяне на открити уроци и организиране на семинари за разпространение на 

резултатите от проекта 
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МОЯТА ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

  
Добрият учител развива, мотивира и вдъхновява учениците си, подава им ръка и 

ги води напред! 

 

* Стремя се да интегрирам европейските образователни изисквания в обучението в училище.  

 

* Фокусирам се върху индивидуалните потребности и включването на учениците в процеса 

на учене. 

 

* Подпомагам усвояването, разбирането и затвърждаването на новата учебна информация; 

 

* Стремя се да постигна положителни промени в личността на учениците и овладяване на 

трайни знания, умения и навици.  

 

* Всички ученици имат силни страни и целта ми е  да ги идентифицирам и надграждам. 

 

* Индивидуалните различия е необходимо да разпознавам, уважавам и поощрявам. 

 

* Стремя се да създавам положителна емоционална нагласа в учениците. 

 
 


