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образование

ШУ „Константин Преславски” гр.Шумен
Биолог.
Учител по биология.
Учител по химия.
ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Велико Търново
Еколог. Специалист по опазване на околната среда и водите

ШУ „Константин Преславски” гр.Шумен
физика
Департамент за усъвършенстване на учители гр.София

и Биологически факултет на СУ „Климент Охридски”
гр.София
V квалификационна степен. Биология
Национален Педагогически Център гр.София

компютърна грамотност

01.09.1989г.
ОУ „Христо Смирненски”,
с.Горски ДоленТръмбеш

общ.Горна Оряховица
Учител по биология
01.09.1992г.
ОУ „Христо Смирненски”,с.Горски Долен Тръмбеш общ.Горна
Оряховица
Образователна дейност, ръководна дейност
Директор/ учител по биология
Ръководна дейност, обучение на ученици

01.09.1996г.
СОУ „Вичо Грънчаров”, Горна Оряховица
Образователна дейност

Учител по биология/ екология
Обучение на ученици

- начална компютърна
грамотност – център
ИКОРГА, 2005г.
-

Английски език – Сдружение английски език и култура, 2005г.

-

Базови и специфични компютърни умения за учители по
биология и химия – Национален педагогически център и
Майкрософт България, 2006г.

-

Базови и специфични компютърни умения за учители по
биология и химия – Национален педагогически център и
Майкрософт България, 2006г.

-

Модул “Физика” за учебен предмет Човекът и природата 5
клас – Национален педагогически център, 2005г.

- Модул “Физика” за учебен предмет Човекът и природата 6 клас
– Национален педагогически център, 2006г.

-

Природни науки и екология – Регионален педагогически
център, 2007г.

-

Разработване на проекти по структурните фондове – Фондация
европартньори 2007, 2008г.

-

Агресията – форми и методи на преподаване – РААБЕ
България, 2011г.

-

Професионалният стрес при учителите. Техники за
овладяване и контрол на стреса – РААБЕ България, 2012г.

-

Роля на класния ръководител – “consult development” 2013г.

-

Конкурс Дарителска програма за опазване на природното
културно наследство – организатор МОТО–ПФОЕ, 2006г.

- Участие в пето национално състезание по природни науки и
екология – Министерство на образованието и науката, 2006г.

-

Конкурс на МФ “Св.Св.Кирил и Методий” за постижения на
учители – Съюз на българските биолози, 2007г.

-

Седмо национално състезание по биология – Министерство на
образованието и науката, 2007г.

-

Работа с интерактивни електронни средства. Създаване на
уроци с електронно съдържание.

-

Роля на класния ръководител. Диагностика на класа.
Решаване на Стратегии за привличане на родителите в
училище.

-

Обучение на педагогическите специалисти за превенция на
училищното насилие, агресията и други негативни прояви.

- Завършен курс и правоспособност по първа долекарска помощ
на работното място.

Сдружение „Английски език и култура”, гр.Горна Оряховица
английски език
първо ниво по английската система на обучение
•
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•

награда от МОМН във връзка с отлично представилата се
ученичка на Националната олимпиада по биология и
здравно образование и възможност за работа с талантливи
ученици по проект „С грижа за всеки ученик”. Ученичка
спечели награда – Лауреат на Националната олимпиада по
биология и здравно образование, оценка Отличен 6,00 и
Национална диплома за високи постижения.

•

Екип – учител и ученик сме отличени и с награда от
фондация „Комунитас” от конкурса „1000 стипендии „ за
2008 година за постигнати високи резултати при
откриването на млади таланти в областта на биологията е
здравното образование.

•

•
•

През последните години с учениците успешно сме
реализирали и следните по-важни проекти, отличени с
първа награда и с други престижни награди за етикет за
добра и значима работа:

проект-програма „Здравно образование”;
опазване на биоразнообразието в Черно море проект
СЕМЕП, съвместно с екип от Природо-математическата
гимназия в град Варна и РИОСВ град Велико Търново. С
изпълнението на този международен проект училище СОУ
„Вичо Грънчаров „ град Горна Оряховица бе асоциирано
към ЮНЕСКО;

•

рециклиране на отпадъците в нашия град – международен
проект част от програмата на Европейската комисия за
„Учене през целия живот” към Европейския съюз. Проекта
е отличен с престижната международна награда – „Етикет
за добра и значима работа”. Проектът е свързан с
изграждане на училищно партньорство в Европа.
Сформираните три групи ученици от България, Италия е
Австрия работят по съответни програми,правят
презентации и осъществяват онлайн срещи като обсъждат
работните въпроси на официален език –английски.

•

поредна учебна година дейност по международния проект
SPARE за устойчива енергия и алтернативни източници на
енергия, отличен с награда. Темите се провеждат като
задължителни в часа на класа за съответния клас;

•

ученици от неправителствена организация ТЕР-А 92 са
наградени с първа награда на Националния конкурс на
Министерството на околната среда и водите за изработване
на плакат, два вида стикери и брошура. Същите са
отпечатани и чрез МОСВ са разпространени в цялата
страна.



ученици от ТЕР-А 92 са наградени на първо място в
национален конкурс на Министерството на околната среда
и водите за проект, свързан с почистване и озеленяване на
местност, замърсена с твърди битови отпадъци.

Три учебни години работя и по проект „УСПЕХ”. Темите,
предвидени в програмата са не само с научна, но и с
практическа приложимост: първа до-лекарска помощ,
здравословно хранене, наркотични и психотропни
вещества, сексуално и репродуктивно здраве. Дейността
по проекта „УСПЕХ” е обобщена и представена в книгасборник на клуб „Здраве”, чиито ръководител съм сборник
«Сексуално и репродуктивно здраве.Психотропни и
наркотични вещества”.

•

ученичка – четири поредни години класирана на първо
място на областния кръг на олимпиадата по биология и
здравно образование/2007-2010г./;

•

ученичка – в първите десет на Националното състезание
по биология и здравно образование в град Габрово 2007
година;

•

- ученичка – Лауреат на Националната олимпиада по
биология и здравно образование 2010 година в град
Кюстендил и получила оценка –Отличен 6,00;

•

ученичка – носител на Национална диплома за завършено
средно образование – 2010г. за постигнати високи успехи в
областта по биология и здравно образование.

- трета награда в седмото издание на Националния
ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без
тютюнев дим” 2015 година.
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