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СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

ОТГОВОРНОСТИ

КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ



ОБРАЗОВАНИЕТО Е НАЙ - ДОБРАТА 

ОСИГУРОВКА ЗА СТАРИНИТЕ   

АРИСТОТЕЛ

ПРЕДСТАВЯНЕ



ОБРАЗОВАНИЕ

2013г. - 2014г. ВТУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ‘

ПСИХОЛОГ

2011г. - 2013г. ВТУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ‘

МАГИСТЪР ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА 

ПЕДАГОГИКА    

1993г. - 1998г. ВТУ‘СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ‘

МАГИСТЪР ‚СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ‘

МАГИСТЪР ‚ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ СИСТЕМИ‘



ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

1999год.-2008год.

Социален работник

1.Приема и консултира граждани

2.Работа с деца и семейства в риск.

„Дирекция социално подпомагане’ гр.Горна Оряховица

От 2012 г. до настоящият момент

Възпитател начален етап в СОУ‘ВИЧО ГРЪНЧАРОВ‘ 

гр.Горна Оряховица

КОЙТО ПОСТИГА НОВОТО,ГРИЖЕЙКИ СЕ ЗА 

СТАРОТО, ТОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ УЧИТЕЛ   

КОНФУЦИЙ



ОТГОВОРНОСТИ

1.Владеене на необходимото академично равнище 

на учебните дисциплини, които преподава.

2.Поддържа необходимото ниво на специално-

научна подготовка за съответната предметна 

област,в която преподава, изисквано както към 

момента на заемане на длъжността, така и в хода 

на работата, и следи новостите в тази предметна 

обстановка

3.Умее да дефинира ясни образователни цели с 

различна степен на общност (на ниво учебна 

програма, учебен раздел, урок)

4.Владее различни методи за планиране на 

образователния процес и разработване на 

различни образователни материали.

5.Владее разнообразни образователни стратегии, 

методи и техники за преподаване, обучение, учене и 

мотивиране на учениците.

6.Владее разнообразни форми и средства за контрол 

и оценяване на постиженията на учениците и 

резултатите от учебния процес.

7.Работа с интерактивна бяла дъска.



КОМПЕТЕНЦИИ
Социални умения и 

компетенции

Силно мотивирана, динамична, стриктна, способности за работа в 

екип, способности за предаване на опит и обучение на екип, добри 

комуникационни способности

Организационни 

умения и 

компетенции

Способности за детерминиране и актуализация на 

приоритетите в зависимост от контекста, справяне с 

поставените задачи в определените за това срокове и норми на 

качествена работа

Английски език Средно

Компютърни умения 

и компетенции 

MS Office (Word, Excel), Internet (Explorer,)

Свидетелство за 

управление на МПС

Категория B,M

Технически умения 

и компетенции

Работа с офис техника

Руски език Много добро



БЛАГОДАРЯ ВИ!


