


 Професионална квалификация:

 2011г. Първа ПКС – СУ „Кл. Охридски”

 1993г.Висше образование, магистър, 
специалност ПУП във ВТУ „Св. Кирил и 
Методий”

 1996г. Преквалификация, специалност НУП 
в СУ „Св. Кл. Охридски”



 От 17.07.1989г.  до 20. 07.1989г. – ЦДГ „Н. Крупская” гр. Г. Оряховица на длъжност:  детска
учителка

 От 21.07.1989г. до 27.08.1992г; от 07.10.1993г. до 21.11.1995г.- майчинство

 От 09.11.1992г. до12.02.1993г., от 29.03.1993г. до 02.04.1993г.; От 28.09.1993г. до 06.10.1993г. 
- ЦДГ ”Бодра смяна”- детска учителка

 От 22.11.1995г.до 31.05.1996г. – ЦДГ „Пчелица” гр. Лясковец- д.учителка

 От 16.09.1996г. до 30.09.1996г. – ОУ„Цани Гинчев” гр. Лясковец – на длъжност: начален
възпитател

 От 01.10.1996г. до 31.05.1997г. – ОУ„Св. Кирил и Методий” гр. Д. Оряховица – начален
възпитател

 От 10.09.1997г. до 31.08.1999г. – ОУ„Ив. Вазов” гр. Г. Оряховица – на длъжност: начален
възпитател

 От 18.10.1999г. до 20.06.2000г. – ОУ„Е. Пелин” с. Първомайци – – на длъжност: начален
възпитател

 От 19.09.2000г. до 03.10.2000г. – ЦДГ „Д. радост” гр. Д. Оряховица

 От 09.10.2000г. до 22.12.2000г. – ОУ „ В. Левски с. Върбица – начален възпитател

 От 15.01.2001г. до 06.03.2001г. „П. Хилендарски” гр. Г. Оряховица – начален възпитател

 От 21.03.2001г. до 31.05.2001г. –ОУ„Отец Паисий”с.Писарево –възпитател

 От 19.07.2001г. до 31.08.20001г. – ЦДГ „ Д. радост” гр. Д. Оряховица- детска учителка

 От 09.10.2001г. до 01.07.2003г. – ЦДГ „ Здравец” гр. Г. Оряховица – детска учителка

 От 08.09.2003г. до 13.09.2013г. -ЦДГ „Здравец” с. Първомайци -детска учителка

 От 13.09.2013г. до 15.09.2014г. – ОУ „Елин Пелин” с. Първомайци – начален възпитател

 От 15.09.2014г. до 30.06.2015г. – СОУ„Вичо Грънчаров” гр.Горна Оряховица – начален възпитател

 От 01.07. 2015г. до момента в „Полиагротрейд” ООД гр. Велико Търново на длъжност -секретар



 Технически умения:   Работа на MS Windows 2003; MS Excel 2003;
 MS Word 2003; Power Point; Internet – Удостоверение от 2007г.
 Владеене на чужд език:
 Англиийски ІІ ниво – Certificate of Attendance – 2002г. и 2003г.
 Професионални умения: 
 Иновационен мениджмънт на образованието в ДГ - Удостоверение № 

УО/424/23.11.2007г.- СУ „Св. Климент Охридски”
 Методика на обучението по БДП – Удостоверение № БДП-

К318/05821.11.2008г. .- СУ „Св. Климент Охридски”
 Специфични умения за работа в училищна комисия по БДП –

Удостоверение № БДП-К312/02801.11.2008г. -СУ„Св. Климент
Охридски”

 Изследователската дейност на учителя- Удостоверение
№4760/29.11.2008г.



 Диплома за висше образование Серия А 93 ВТ № 000496
 Свидетелство за квалификация на специалист с висше образование

Серия ВС-95 № 0001111
 Свидетелство за І ПКС Серия CV № 000495 
 Удостоверение за „Базови специфични компютърни умения”№04-

2836/21.02.2007г.
 Certificate of Attendance – 2002г. № 00085
 Certificate of Attendance – 2003г. № 00154
 Иновационен мениджмънт на образованието в ДГ - Удостоверение

№ УО/424/23.11.2007г.- СУ „Св. Климент Охридски”
 Методика на обучението по БДП – Удостоверение № БДП-

К318/05821.11.2008г.- СУ „Св. Климент Охридски”
 Специфични умения за работа в училищна комисия по БДП –

Удостоверение № БДП-К312/02801.11.2008г. -СУ„Св. Климент
Охридски”

 Изследователската дейност на учителя- Удостоверение
№4760/29.11.2008г.



 Благодатен е трудът на учителя. Истинското е 
светлината в очите на учениците, които са признателни
за това, което си им дал. Учителят работи с най-финото
– човешкия материал, затова човечността в отношенията
учител – ученик е условие за поява на благоприятни
познавателни ситуации, ученето става откривателско, 
ученикът работи интензивно, с целия си капацитет. 

 Взаимното доверие, подкрепа, готовност за
творческо взаимодействие също са условие за успех. 
Основният урок, който трябва да научат, е: „Нищо в тоя
живот не се дава наготово!“. Ако чакат наготово
практическата полезност е нулева. Ученик е този, който 
учи, осъществява специфичната дейност, наречена
учене. Те могат и учителят е основният двигател. 
Непрекъснато работя върху: 



 - Създаване на подходяща атмосфера, психичен комфорт, 
при които ученикът желае да учи и се чувства приятно;

 -Развиване на уменията и умножаване на знанията;
 -Любов към знанието и ученето; 
 -Развиване умения за размисъл, логическо мислене, умения за

анализиране;
 - Насърчаване всяка проява на оригиналност и 

самостоятелност в разсъжденията и творчеството.


 Успехът през призмата на моите ученици:
 Децата обичат индивидуалната работа или тази в екип, 

където цари дух на сътрудничество. Имайки поле за изява те
дават воля на въображението си, на таланта си. Не само
учителят мотивира и амбицира учениците. И учениците
провокират учителя за нови и нови общи постижения. 



 1.Сертификат за участие в научно-практическа 
конференция”Водим бъдещето за ръка” от 28.04.2009г. от 
МОН;

 2.Удостоверение от Логопедичен център „Ромел”- ООД от 
2009г. за участие в теоретико-практически курс;

 3.Сертификат за участие в научно-практическа конференция с 
международно участие”Предучилищното детство и 
отговорностите на съвременното общество” от 27.11.2009г. 
от МОН и Община Бургас;

 4.Грамота за участие в международна научно-практическа 
конференция”Съвременни тенденции предучилищното 
възпитание” от 23.04.2010г. от Община Сандански;

 5.Грамота за участие в международна научно-практическа 
конференция”Съвременни тенденции предучилищното 
възпитание” от 15.04.2011г. от Община Сандански.

 6.Сертификат от ЕИЦ за обучителен курс „Да преподаваме 
правата на детето” по проект „Европа за децата, Европа с 
децата” от 07.06.2011г.;



 7.Грамота за успешно защитена иновационна разработка за 
придобиване на първа професионално-квалификационна степен от 
12.12.2011г. от СУ „Кл. Охридски”

 8.Грамота за популяризиране на добри педагогически практики и 
развитие на творческия  потенциал и възпитанието на децата от ПУВ 
от РИО гр. В. Търново -2011г.;

 9.Грамота за участие в международна научно-практическа 
конференция”Съвременни тенденции предучилищното възпитание” 
от 06.04.2012г. от Община Сандански;

 10.Почетно отличие за дългогодишна цялостна 
високопрофесионална трудова дейност в системата на народната 
просвета от МОМН от 2012г.;

 11.Удостоверение за участие в пета национална конференция по ПУВ 
от Началник РИО гр. В. Търново от 28.04. 2012г.;

 12.Сертификат за участие в юбилейна научно- практическа 
конференция „Класика и иновации в предучилищната педагогическа 
практика” от 30.03.2012г. от Община Асеновград






