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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  Маруся Антонова Йорданова 

Адрес  ул.”Македония”, №11 а, гр. Горна Оряховица, 5100,   

Република България 

Телефон  0887548118 

Факс  - 

E-mail  ALPINE.BG@ABV.BG 

 

Националност  България 

 

          Дата на раждане        09.06.1957 г 

 

ТРУДОВ СТАЖ 

  

• Дати (от-до)  05.01. 1995 Г – ДО СЕГА 

• Име и адрес на  

работодателя 

 СОУ „Вичо Грънчаров”,гр.Горна Оряховица,ул.Цар 

Освободител”№6 

• Вид на дейността или  

с   сферата на работа 

 Образование  

• Заемана длъжност 

 

 Старши начален учител 

• Дати (от-до)  10.09.1993 – 04.01.1995 г 

• Име и адрес на 

работодателя 

 ОУ”Климент Охридски”, с.Драганово 

• Вид на дейността или  

с   сферата на работа 

• Заемана длъжност 

 

 Образование 

 

Старши начален учител 

• Дати (от-до)  1990 - 1992 г  

• Име и адрес на 

работодателя 

 ЦДГ”Митко Палаузов”,гр.Горна Оряховица, ул.”Янко 

Боянов”№5 

• Вид на дейността или     

сферата на работа 

• Заемана длъжност 

 

 Образование 

 

Детски учител 
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• Дати (от-до) 

• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или    

сферата на работа 

• Заемана длъжност 

 

 
 

1979 – 1990 г. 

ЦДГ”Вела  Благоева”, гр.Лясковец 

Образование 

 

Детски учител 

 

 

   

 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ 

 

• Дати (от-до) 

 

1998 – 2001 г. 

• Име и вид на 

обучаващата или    

образователната 

организация 

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

  

• Наименование на 

придобитата 

квалификация 

 

Магистър  по Предучилищна и Начална педагогика  

• Дати (от-до) 

 

1995 – 1998 г 

• Име и вид на 

обучаващата или    

образователната 

организация 

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

  

• Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Бакалавър по  Начална училищна педагогика 

 

• Дати (от-до)                 1989 – 1990 г. 

 

• Име и вид на              СУ”Климент Охридски” – факултет по начална           

обучаващата                   и предучилищна педагогика, ИПКУ „Д – р Петър 

 или  образователна       Берон”, гр.Варна  

 организация 

 

• Наименование на         Начална училищна педагогика 

придобитата 
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 квалификация 

 

 

• Дати (от-до)                                     1975 – 1978 г. 

 

• Име и вид на                                 Институт за детски учителки „Вела                               

 обучаващата или                              Благоева”, гр. Русе 

 образователната   

 организация 

 

• Наименование на                             Детска учителка 

придобитата  

квалификация 

 

• Дати (от-до)                                     1972 – 1975 г. 

 

• Име и вид на                                Първа политехническа  гимназия  

 обучаващата или                             „Св.Св.Кирил и Методий”,  

 образователната                                гр. Велико Търново 

 организация 

                  Средно образование 

• Наименование на                              

придобитата  

квалификация 
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

. 

 

Майчин език  Български 

 
ДРУГИ ЕЗИЦИ 

 

  Руски език 

• Четене   добро 

• Писане   добро 

• Разговор   добро 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

. 

 ОРГАНИЗИРАНОСТ, ОТГОВОРНОСТ,КОРЕКТНОСТ 

МНОГО ДОБЪР КОНТАКТ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ 

ДОБРИ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА СЪС УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ 

Сътрудничество с учители 

Отлични умения за работа в екип 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ 

УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Председател на ЕКПО за ученици със СОП 

Член на комисии за изпити на ученици  на самостоятелна 

и индивидуална форма на обучение 

Ръководител на ателие „Цветна палитра” по  проект 

„Успех”  

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ 

. 

 Умения за работа с Windows XP, Word, Excel, Power Point, 

Corel Draw, Access  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  1.Удостверение за обучение –”Права на човека. 

Методология на преподаването на правата на човека” –

2005 г 

2.Удостоверение за обучение –“ Междукултурно 

образование.Разработване на уроци.”-2005 г 

3.Сертификат за завършен курс -“Работа с деца със 

специални обазователни потребности” -2006 г. 

4.Удостоверение за обучение –“ Разработване и 

управление на проекти” –2006 г. 

 5.Удостоверение за обучение –“ Дегитални технологии в 

началното обучение” –2006 г.  

6.Удостоверение за обучение –“Базови и специални 

компютърни умения на учители по НУП” –2006 г. 

7.Сертификат за обучение –2006 г“Подготовка иза 

интеграция на деца със СОП в общообразователното 

училище” –1 и 2 част“Холистичен подход в грижите за 

детето: индивидуална скала за оценка потребностите - 

атестационна рамка.Оценка на социалното развитие и 

индивидуален обучителен план”  

8.“Работа с деца със специални обучителни потребности” 

Certificate of Achievement –A1 Elementary level ff English –

2008 г.  

9.Сертификат за участие в практикум –“ Работа с елек- 

тронни учебници и интерактивни технологии в началното 

училище” –2013  
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ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО 

 

Изграждане  у децата  позитивно отношение към процеса учене 

Фокусиране  върху индивидуалните потребности  на учениците в процеса на 

учене 

Разпознаване, уважаване, поощряване  индивидуалните различия на всеки ученик 

Откриване и надграждане силните страни  на учениците 

Насърчаване на нестандартните решения на въпроси ,възникнали в хода на 

учебния процес 

Отвореност към новите  методи и техники на преподаване    

Използване на новите технологии като помощно средство за онагледяване и 

провокиране интереса на децата 

 

 

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

 

Беседа 

Брейнсторминг/мозъчна атака/ 

Обсъждане 

Работа по групи 

Интерактивни модели на обучение 

Дискусия 

Работа по проект 

 

 

Учителят не може да осигури пълноценно формиране на личността, ако той 

самият не е ярка личност, ако не притежава тези качества, тези добродетели, 

които трябва да изгради у децата. От таланта на учителя, от богатството на 

личността му, от ерудицията му зависи изграждането на детето. Времената се 

менят - изпращаме едни ученици в големия живот, посрещаме други. А учителят 

остава съветник, приятел, водещ ги в света на знанието 


