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РАЗДЕЛ 1

Общи сведения за Татяна Христова Георгиева



АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА 

ИНФОРМАЦИЯ
Име ТАТЯНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

Адрес гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА ,ул.”НАУМ ОХРИДСКИ” №14

Телефон

Факс

E-mail tsavova@mail.ru

ТРУДОВ СТАЖ

Дати (от-до) От 01.09.1994 год. до момента без прекъсване 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 Комисия за “ Класни 

ръководители “ , участие в работни групи с определена насоченост



ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ

Дати (от-до) 1994-1995г.

Име и вид на обучаващата или

образователната организация

ВТУ "Св.св.Кирил  и Методий "

гр.Велико Търново

Основни предмети/застъпени 

професионални умения

Специалност : Дизайн и мода на 

облеклото

Наименование на придобитата

квалификация

Моделиер - дизайнер на облекло

Ниво по националната класификация (ако е

приложимо)

Дати (от-до) 1990-1994г.

Име и вид на обучаващата или

образователната организация

ВТУ "Св.св.Кирил  и Методий "

гр.Велико Търново

Основни предмети/застъпени 

професионални умения

Специалност : Социална педагогика

Наименование на придобитата

квалификация

Учител в социално-педагогически 

заведения за деца от I - IV клас

Ниво по националната класификация (ако е

приложимо)

Магистър

Дати (от-до) 1990-1994г.

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 

„Изобразително изкуство“

Ниво по националната класификация (ако е

приложимо)

Магистър

Дати (от-до) 1985-1989г.

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация

ЕСПУ "Георги Измирлиев "

гр.Горна Оряховица

Наименование на придобитата

квалификация

Търговска експлоатация в жп 

транспорта-

търговски жп посредник



ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ
Придобити в жизнения път 

или в професията 

Дати (от-до) 1999-2000 г.

Име и вид на обучаващата или

образователната организация

Централен институт за усъвършенстване 

на учители гр.София

Наименование на придобита професионално-

квалификационна степен

трета степен

Дати (от-до) 1996-1997г.

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 „ Развиване на интереса 

към  лекоатлетическите упражнения и 

игри в уроците по физкултура при 

учениците от първи клас 

ЕЗИЦИ Майчин : Български език

Други : Руски език Разбиране , Говорене , Писане –

самостоятелно ниво на владеене  ( B1 )

Други : Английски език Разбиране , Говорене , Писане –

самостоятелно ниво на владеене  ( A1 )

Други : Немски език Разбиране , Говорене , Писане –

самостоятелно ниво на владеене  ( A1 )



СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Съвместно съжителство с други хора в

интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които

комуникацията и екипната работа са от съществено

значение

Мотивирана  , динамична ,стриктна

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 8 ; 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

СВИДЕТЕЛСТВО  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА

МПС

Категория „ В “

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Семинари , участия в конференции

Април 2008 – Виена, Австрия        Април 2008- Грац, Австрия                                                        

Конференция “Europe in Action“    Семинар “Обучение на деца                                                       

По покана на  Inclusion Europe със СОП в общообразовател-

ните училища “                                                                                                  

ПРИЛОЖЕНИЯ Копия от сертификати и удостоверения





ЧАСТ ПЪРВА

РАЗДЕЛ II

Педагогическа дейност
• Формиране у учениците на качества, които за

превърнат ученето в съзнателно усилие, изискващо

организираност и самодисциплина и 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.



Методически материали:

•Образователни планове, програми и учебно –

методическа литература –Приложение 2.

•Използване на ИКТ в образователния процес –

презентации на теми или част от уроци –

Приложение 3.

• Диагностични средства за оценка, индикатори и 

критерии за оценяване- Приложение 4.

ЧАСТ ПЪРВА

РАЗДЕЛ III

Научно-методическа дейност



ЧАСТ ПЪРВА

РАЗДЕЛ III

Квалификационна дейност:

•Участие в обучения, семинари, курсове и други

форми на училищно и извънучилищно ниво –

дипломи, удостоверения, сертификати и др. –

Приложение 5.

•Писмени разработки и изследвания, свързани с 

повишаване наквалификацията – Приложение 8.



Извънурочна дейност : /Приложение 7/

* Проекти;

* Сценарии за различни тържества;

* Участия на ученици в олимпиади, конкурси, 

състезания и др.;

•Снимков материал.

•Проект УСПЕХ 

ЧАСТ ПЪРВА

РАЗДЕЛ III



ЧАСТ ВТОРА

Приложения и снимки

Приложение 1

Съдържа :

_ Учебни планове;

_ Учебни програми;

_ Годишни разпределения на учебния материал по

отделните предмети;

_ Учебници и учебни тетрадки;

_ Учебни помагала и сборници;

_ Методична литература.

Приложение 2



Приложение 3

Съдържа:

_ самостоятелни работи по отделни предмети;

_ дидактически тестове, отчитащи предварителен, 

текущ и заключителен контрол;

_ петминутки, десетминутки;

_ критерии и показатели за оценяване и отчитане

на резултати.



Приложение 4
1. Диплома за висше образование

2. Свидетелство за специализация

3. Свидетелство за Трета професионално-квалификационна степен

4. Удостоверение за повишаване на квалификацията по компютърна

техника и информационни технологии

5. Удостоверение за завършен курс на обучение “Базови и 

специфични компютърни умения”

6. Удостоверение за професионална квалификация по Методика на

обучението по БДП

7. Удостоверение за продължаващо обучение по БДП

8. Обучение в семинар “Права на човека.Методология на 

преподаването на правата на човека”

9. Сертификат за участие в обучение на учители на тема “Подготовка

за интеграция на деца със СОП в общообразователното училище I и II

част”

10. Сертификат за участие в обучителен семинар на тема 

“Гражданско образование за часа на класа-начален етап на 

образованието”

11. Сертификат за участие в практически семинар на тема 

“Проектният метод в работата на учителя и оценяването на учениците 

в учебния процес”



Приложение 5

Публикации

Урок за втори клас

ЗИП- Български език и литература

“Пролетта е символ на живота.Стихове и разкази 

посветени на пролетта.”

www.sopbg.org/read2.php?id=40

Приложение 6

Дипломна работа за трета професионално-

квалификационна степен

http://www.sopbg.org/read2.php?id=40
http://www.sopbg.org/read2.php?id=40
http://www.sopbg.org/read2.php?id=40


Сценарии:

Посрещане на първокласници

Коледно тържество, карнавал

“Ние вече сме грамотни” 2013г.

Участия на ученици в различни мероприятия, 

състезания, олимпиади,конкурси и др.

Снимков и видеоматериал

Приложение 7


