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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
 Десислава Иванова Йорданова 
 

 Адрес: България, гр.Горна Оряховица, п.к. 5100, ул. „Марица”, №17, ет.1, ап.1  

Мобилен телефон: 0888 225 958     

 E-mail: desi_mil@abv.bg    

Пол:  жена  

Дата на раждане: 13/01/1974г.  

Националност:  българка  
 

ТРУДОВ СТАЖ   

 
 

  

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

 

 

 

 от IX.1999г. до днешна 
дата 

 

 

 

 

 

от 10.IX.1998г. до IX.1999г. 

Старши учител по математика и информатика и ИТ 

Николинка  Попйорданова, 

СОУ „Вичо Грънчаров” – гр.Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” №6;  

www.souvg.com 

учител в прогимназиален и гимназиален етап 

 

Учител по математика 

  ОУ „Свети Свети Кирил и Методий” –  с.Крушето 

 

от 1993г. – до 1998г. 

  
Висше образование - магистър по специалност „Математика и 
информатика” 

 

ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Велико Търново 

▪ в хода на обучението са издържани допълнителни изпити за втора специалност: 
Алгоритмични езици; Структура и организация на данни. 
 

от 1989г. – до 1993г. 

 

 

от 1981г. – до 1989г 
 

Средно образование – специалност „Промишлена електроника” 
ТЕТ „М.В.Ломоносов”, гр. Г. Оряховица 
 

 
Основно образование 
СОУ „Вичо Грънчаров”, гр. Г. Оряховица 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ  
  

Майчин език 

 

Други езици 

Български език 

 

Английски език – основно ниво на владеене 

Комуникационни умения ▪ добри комуникационни умения в работата с колеги, родители и ученици; 

▪ добри умения за работа в екип, придобити по време на работа с колеги по проекти 

Организационни / управленски 
умения 

▪ добри организационни / управленски умения, придобити в качеството на класен ръководител 
и учител 

http://www.souvg.com/
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УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ ПРЕЗ 
ПРЕДХОДНАТА И 

НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА 
ГОДИНА   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ   

 

ФИЛОСОФИЯ НА 
ПРЕПОДАВАНЕ   

 

Професионални компетенции ▪ умения за прилагане на иновативни методи на преподаване чрез дигитални средства 

Дигитални компетенции ▪ отлични умения за работа с компютър и офис  оборудване 

Артистични умения и 
компетенции 

▪ добри артистични умения 

Свидетелство за управление на 
МПС 

▪ B категория 

 Участие в демонстрационен семинар „Развитие на ключовите европейски компетентности с 
помощта на изследователския подход в образованието  по математика” – 11-12 септември 
2015г. 

 

 Учителската професия е важна и отговорна задача, която изпълнявам всекидневно с 
много енергия и плам. Да съм учител, за мен означава да се раздавам на 100% за 
добруването и успехите на всичките си ученици. За мен е важно всички да успяват в 
максимална степен и работата ми е насочена именно към това – да мотивирам, да 
предизвиквам и провокирам, да насърчавам, изпитвам и окуражавам, да откривам и 
отговарям на потребностите на всеки един ученик във всеки един момент. Стремя се 
винаги да давам добър личен пример, да съм пряма и уверена в постъпките си, защото 
знам, че само в този случай мога да очаквам същото от своите ученици.  

  


