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ЧАСТ ПЪРВА

РАЗДЕЛ 1

Общи сведения за Мариана Манолова Георгиева



ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ (CV)

ЛИЧНА 

ИНФОРМАЦИЯ

Име МАРИАНА МАНОЛОВА ГЕОРГИЕВА

Адрес гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ул.”ШЕЙНОВО” №10

Телефон 0882125815

Факс

E-mail mar_georgieva@abv.bg

ТРУДОВ СТАЖ

Дати (от-до) От 01.09.1993 год. до сега  в СОУ “ ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“

Име и адрес на 

работодателя

СОУ “ ВИЧО ГРЪНЧАРОВ “

гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ул.“ ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ “ № 6

Вид на дейността 

или сферата на 

работа

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

Заемана длъжност СТАРШИ УЧИТЕЛ

Основни дейности 

и отговорности

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ – Класно ръководство , член на Методическото обединение 

на учителите от начален етап , член на Училищната комисия за борба с 

противообществените прояви  , участие в работни групи с определена 

насоченост



ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ

Дати (от-до) 2007-2013г.

Име и вид на обучаващата или

образователната организация

ВТУ "Св.св.Кирил  и Методий "

гр.Велико Търново

Основни предмети/застъпени 

професионални умения

Специалност : Право

Наименование на придобитата

квалификация

Юрист

Ниво по националната класификация (ако е

приложимо)

Магистър

Дати (от-до) 2001-2003г.

Име и вид на обучаващата или

образователната организация

ВТУ "Св.св.Кирил  и Методий "

гр.Велико Търново

Основни предмети/застъпени 

професионални умения

Специалност : Финанси

Наименование на придобитата

квалификация

Магистър по финанси

Ниво по националната класификация (ако е

приложимо)

Магистър

Дати (от-до) 1988-1992г.

Име и вид на обучаващата или

образователната организация

ВТУ "Св.св.Кирил и Методий "

гр.Велико Търново

Основни предмети/застъпени 

професионални умения

Специалност : Начална училищна 

педагогика

Наименование на придобитата

квалификация

Начален учител със специализация 

„Физическо възпитание“

Ниво по националната класификация (ако е

приложимо)

Магистър

Дати (от-до) 1984-1988г.

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация

ТОХ «Иван П.Павлов "

гр.Русе

Наименование на придобитата

квалификация

Готвач - технолог



ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ
Придобити в жизнения път 

или в професията 

Дати (от-до) 1997 г.

Име и вид на обучаващата или

образователната организация

Институт за повишаване на 

квалификацията на учителите гр.Варна

Наименование на придобита професионално-

квалификационна степен

ІІ клас квалификация

Дати (от-до) 1994-1996г.

Име и вид на обучаващата или

образователната организация

ВТУ "Св.св.Кирил и Методий "

гр.Велико Търново

Основни предмети/застъпени 

професионални умения

Специализация по начална педагогика с

дипломна работа 

УДОСТОВЕРЕНИЯ за: Участие в интензивен квалификационен 

курс за изучаване  на английски  език

12.06.-12.09.2003г.

Хорариум 360 часа и методика на 

обучението по английски език 60 часа

Шуменски университет»Епископ 

Константин Преславски» 

Професионална квалификация по 

английски език-ІІ модул с право на 

допълване в начален етап

10.07-15.10.2004г.

Постигнато чуждоезиково ниво Второ

Шуменски университет»Епископ 

Константин Преславски»



СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Съвместно съжителство с други хора в

интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които

комуникацията и екипната работа са от съществено

значение

Стриктна , динамична ,мотивирана

Способности за работа в екип 

Способности за предаване на опит и обучение на екип

Добри комуникационни способности

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И

КОМПЕТЕНЦИИ
Координация, управление и адмистрация на хора,
проекти професионалната среда или на доброволни
начала (например в областта на културата и
спорта) у дома и др.

Своевременно изпълнение на поставени задачи

Подготовка и реализация на проекти

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със специфично оборудване,

машини и др

Windows 7 ; MS  Office - Word , Exel , Power Point , Corel 

Draw, Outlook , Acces ; Internet  - Explorer  , Firefox ,  

Google Chrome

Работа с  мултимедия – Работа с електронни учебници 

и интерактивни технологии в началното училище

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Курсове и квалификации

Методика на обучението по  БДП  І-ІV клас       

Интерактивни методи   във възпитанието  и 

обучението по БДП І-ІV клас

Обща  компютърна грамотност

Дигиталните технологии в началното обучение        

Подготовка за интеграция на деца със СОП   в 

общообразователните училища  

Обучение за работа с образователен софтуер 

Енвижън

ПРИЛОЖЕНИЯ Копия от сертификати и удостоверения













ЧАСТ ПЪРВА

РАЗДЕЛ 2

Педагогическа дейност
Формиране у учениците на качества, които да

превърнат ученето в съзнателно усилие, изискващо

организираност и самодисциплина.

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.



Философия на преподаване
Фокусиране върху индивидуалните потребности 

и включване на всички ученици в процеса на 
учене. 

Постигане на положителни промени в личността
на ученика и овладяване на трайни знания, 
умения и навици.

 Отчитане ролята на семейството и съвместна
работа за развиването на индивидуалните
способности на ученика.Необходимо е да се 
работи за по-голяма активност на учениците в 
процеса на учене.

Учениците трябва да се учат не само от 
учебниците, а и от  преживявания,събития от
реалния свят, които са значими за тях.



Индивидуалните различия трябва да се разпознават, 
уважават и използват в процеса на обучение.

 Участието в учебния процес и други извънкласни и
извънучилищни дейности да спомагат във
възпитанието на личността на ученика.

Обучението да е мотив за поведение.

Методи на преподаване
Планиране и подбор на подходящи нови и интерактивни

методи и материали.

Образователно-технологични модели като е-обучение, уеб-
уроци, собствени и други презентации по дадени теми или 
част от теми,видеоклипчета, филми, електронни
кръстословици,игри,електронни учебници



и др. дават оптимален резултат в конкретна 
учебна ситуация,реализират вътрешнопредметни
и междупредметни връзки и са образователна
стратегия за повишаване мотивацията на 
учениците за учене и стимулиране на 
личностното им развитие.

Провокиране интереса на учениците в търсене, 
подбор и работа с различни източници в 
Интернет за използване на информация при 
задължителната подготовка.

Обогатяване учебния процес с интересни факти
и занимателни елементи.

Формиране у учениците разбиране, че ученето е 
съзнателно усилие, изискващо организираност,



самодисциплина, самостоятелност, отговорност. 

Като форма на обратна връзка се използват

нестандартни тестове, създават се презентации, 

а за диагностична оценка на ефективността от 

преподаването - психометрични тестове. 

Поощряване на учениците, които работят бавно

и несигурно. Поставяне ясни критерии за 

оценяване на писмените работи и тестове. 

Признаване и зачитане свободата на мислене и 

поощряване идеите на учениците. 



ЧАСТ ПЪРВА

РАЗДЕЛ 3

Научно-методическа дейност

Методически материали:

Образователни планове, програми и учебно –

методическа литература

Използване на ИКТ в образователния процес –

презентации на теми или част от уроци

 Диагностични средства за оценка, индикатори и 

критерии за оценяване



ЧАСТ ПЪРВА

РАЗДЕЛ 3

Квалификационна дейност:

Участие в обучения, семинари, курсове и други

форми на училищно и извънучилищно ниво

Публикации на статии в научно-методическо издание

Писмени разработки и изследвания, свързани с 

повишаване на квалификацията

Извънурочна дейност: 

Проекти

Сценарии за различни тържества

Участия на ученици в олимпиади, конкурси, 

състезания и др.

Снимков материал.



ЧАСТ ВТОРА

Фотографии

15- ти септември



Първи учебен ден



Учим и празнуваме заедно



Срещи с Историята



Опознаваме Родината


