
НА 

ИВА СТЕФАНОВА ИВАНОВА 

Възпитател 

СОУ „В.Грънчаров” гр.Горна Оряховица 



 
 І.Лични данни 

 ІІ.Образование 

 ІІІ.Трудов стаж 

 ІV.Философия на преподаване 

V.Методи на преподаване 

VІ.Повишаване на квалификацията 

VІІ.Бъдещи планове 

VІІІ.Приложения 

 



  І. Лични данни  

 
 

 Име, презиме, фамилия: Ива Стефанова Иванова 
 Настояща месторабота: Възпитател 

 Националност: България 

 Адрес: Велико Търново 

 Рождена дата: 22.02.1985 

 Образование: Висше 

 Заемана длъжност: Възпитател 

 Информация за връзка:E-mail: ive_tnt@mail.bg 

mailto:mil_kostadinova@abv.bg
mailto:mil_kostadinova@abv.bg
mailto:mil_kostadinova@abv.bg
mailto:mil_kostadinova@abv.bg


ІІ. Образование  
 

1. Висше образование: ВТУ „Св. Св. Кирил  и 

Методий”- В.Търново, Предучилищна и начална училищна 

педагогика 

2. Висше образование:  Колеж по мениджмънт, 

търговия и маркетинг – София; икономист 



 
 Дата: От 1.09.2013 до 30.06.2014г. 

 Име и адрес на работодателя: с. Асеново , община Стражица 

 Сфера на работа: Образование 

 Заемана длъжност:  Възпитател 

 Име и адрес на работодателя: с. Камен, община Горна Оряховица 

 Сфера на работа: Образование 

 Заемана длъжност: Възпитател  
Работила съм с деца от малцинствен произход 

   ІІІ. Трудов стаж  

 



 

      Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност за 

опазване живота и здравето на деца както и полагане на 

грижи за тяхното възпитание и обучение. 

  ІV. Философия на 

преподаване 

 



 
          Иновационни образователни технологии 

 По време на уроците се стремя да използвам различни 
технологии и методи за активизиране и мотивиране  работата 
на учениците, а именно: 

 метода на екипната работа; 

 игровите технологии; 

 

 

V. Методи на преподаване 

 



 
 

     Методика на 

обучението на 

децата и учениците 

по БДП в I – IV клас 

VІ.Повишаване на 

квалификацията 



 
 Запознаване с методична литература. 

 Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи, 
нови и интересни методи, средства и материали, подходящи за 
съответната тема. 

 Развитие на други иновативни методи на обучение. 

 

В рамките на философията за „учене през целия живот” всеки 
човек, независимо от професионалната област, не трябва да 

спира своето саморазвитие.    

VІІ.Бъдещи планове 
 



 VІІІ. Приложения 

 


