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ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Въведете дати (от - до)
01.09.2016 – сега

ОУ „Христо Ботев“, с. Алеково, общ. Свищов, обл. В. Търново
Длъжност: начален учител
Планиране, организиране и провеждане на образователния процес, съобразно
възрастовите особености на учениците; оценяване напредъка на учениците и на
степента на усвояване на предвидените компетентности; опазване живота и здравето на
учениците.
Вид на дейността или сферата на работа : Образование

01.11.2014 – 31.08.2016

ОДЗ „Детски свят“, гр. Свищов, филиал с. Алеково, общ. Свищов, обл. В. Търново
Длъжност: Детски учител
Планиране, организиране и провеждане на образователния процес в детската градина;
формиране на знания, умения и компетентности у децата, съобразно възрастта им и
ДОС; диагностициране на постиженията; опазване живота и здравето на децата
Вид на дейността или сфера на работата: Образование

13.09.2013г. – 31.10.2014

ОУ „Христо Ботев“, с. Алеково, общ. Свищов, обл. В. Търново
Длъжност: Възпитател, начален етап
Организиране и провежда образователно-възпитателни дейности с учениците извън
задължителните учебни часове.
Вид на дейността или сферата на работа: Образование

09.2012 – 07.2013

ОУ „Христо Ботев“, с. Алеково, общ. Свищов, обл. В. Търново
Длъжност: Възпитател, начален етап
Организиране и провежда образователно-възпитателни дейности с учениците извън
задължителните учебни часове.
Вид на дейността или сферата на работа: Образование

02.2012 – 06.2013

ОУ „Христо Ботев“, с. Алеково, общ. Свищов, обл. В. Търново
Длъжност: начален учител
Планиране, организиране и провеждане на образователния процес, съобразно
възрастовите особености на учениците; оценяване напредъка на учениците и на
степента на усвояване на предвидените компетентности; опазване живота и здравето на
учениците.
Вид на дейността или сферата на работа : Образование

01.2007 – 07.2007

ПУ „Иван Вазов“, с. Ново село, общ. В. Търново, обл. В. Търново
Длъжност: Възпитател на ученици със СОП, начален етап
Организиране и провежда образователно-възпитателни дейности с учениците извън
задължителните учебни часове
Вид на дейността или сферата на работа : Образование

09. 2006 – 01. 2007

ПУ „Иван Вазов“, с. Ново село, общ. В. Търново, обл. В. Търново
Длъжност: Начален учител на ученици със СОП
Планиране, организиране и провеждане на образователния процес, съобразно
възрастовите и индивидуални особености на учениците; оценяване напредъка на
учениците и на степента на усвояване на предвидените компетентности; опазване
живота и здравето на учениците.
Вид на дейността или сферата на работа : Образование

09.1999 – 05. 2000

ОУ „Гоце Делчев“, с. Г. Тодоров, общ. Петрич, обл. Благоевград
Длъжност: Учител, прогимназиален етап, френски език
Планиране, организиране и провеждане на образователния процес, съобразно
възрастовите особености на учениците; оценяване напредъка на учениците и на
степента на усвояване на предвидените компетентности; опазване живота и здравето на
учениците.
Вид на дейността или сферата на работа: Образование

09.1997 – 08.1998

ОУ „Антон Попов“, с. Гега, общ. Петрич, обл. Благоевград
Длъжност: Учител, прогимназиален етап, френски и руски език
Планиране, организиране и провеждане на образователния процес, съобразно
възрастовите особености на учениците; оценяване напредъка на учениците и на
степента на усвояване на предвидените компетентности; опазване живота и здравето на
учениците.
Вид на дейността или сферата на работа: Образование

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Въведете дати (от - до)
2013 – 2016

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методии“, Педагогически
факултет
Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, ОКС:
Магистър, професионална квалификация: педагог, детски и начален
учител. Диплома за висше образование серия ВТУ – 2016 №072816,
регистрационен №83707/ 2 август 2016 г.

2004-2006

Великотърновски университет „СВ. Св. Кирил и Методии“, Педагогически факултет
Специалност: Образователен мениджмънт, ОКС: Магистър, квалификация мениджър по
управление на образованието.

1993 - 1998

Югозападен университет „Неофит Рилски“, Медико-педагогически факултет
Специалност: Специална педагогика - етопедия“, специализация: „Превантивна
педагогика“, ОКС: Бакалавър, професионална квалификация: педагог-етопед: Диплома
за висше образование, серия ЮЗУ – 98 №025317, регистрационен №500009
ЛИЧНИ УМЕНИЯ

Майчин език

Български

Други езици

РАЗБИРАНЕ

Слушане

Руски език

ГОВОРЕНЕ

Четене

С1

Участие в разговор

В2

В2

ПИСАНЕ

Самостоятелно
устно изложение

В2

В1

А2

А1

Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.

Френски език

В1

В1

А2

Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.
Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене - B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/C2 Свободно ниво на владеене

Обща европейска езикова рамка

:
▪ добри комуникационни умения, придобити по време на работата ми като като
учител и ръководител на детска група към НЧ „Пайсий Хилендарски – 1902“, с.
Масларево

Комуникационни умения

Организационни
управленски умения

Дигитални умения

/

▪ лидерство : класен ръководител, координатор по проект „Твоят час“, ръководител на
група на ученици с обучителни затруднения по БЕЛ към проект „Твоят час“,
председател на екипа за справяне с тормоза в училище, председател на работна
група по внедряване на качеството и самооценка в образователната институция,
ръководител на детска група към НЧ „Паисий Хилендарски – 1902“, с Масларево;
ръководител на кръжок „Четящо лято“ към читалището (само за летните месеци) и
др.
▪ 2020/2021 учебна година: класен ръководител на слята паралелка (3.-4. клас),
председател на Комисия за внедряване на качеството на образование в
училищната институция, председател на Комисия за усвояване на българския
книжовен език, председател на Комисия за борба с тероризма, член на Комисия за
предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими
групи, отговорно лице за спазване на противоепидемичните мерки в училището във
връзка с усложнената епидемиологична ситуация и обявеното извънредно
положение в страната с цел ограничаване на разпространението на COVID-19,
ръководител на организирано ученическо пътуване с обща цена по НП „О
▪ тново заедно“

САМООЦЕНЯВАНЕ
Обработка
на
информаци
ята

Комуникац
ия

Създаване
на
съдържани
е

Сигурност

Решаване на
проблеми

Самостоятелно
Свободно ниво Свободно ниво
Свободно ниво Самостоятелно
ниво
на
на владеене
на владеене
на владеене
ниво на владеене
владеене
Ниво: Основно ниво на владеене - Самостоятелно ниво на владеене - Свободно
ниво на владеене
Дигитални компетенции - Mатрицата за самооценка

▪ добро владеене на офис пакет (програма за обработка на текс, електронна таблица,
програма на презентации)

Други умения

Свидетелство
управление на МПС

Опишете всички други ваши умения, които не са посочени по-горе. Посочете в какъв
контекст за придобити, напр.:
▪ актьорско майсторство
▪ танци
за

B

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
Програми
Проекти
Семинари и др.

Участие в програми и проекти:
 “Подобряване на качеството на обраованието в средищните училища
чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“
 Проект „Твоят час“
 „Всеки ученик ще бъде отличник“ – ЦМЕДТ „ Амалипе“
 „Работилница по четене“ организирана съвместно с кръжок „Четящият
студент, четящото дете“ с ръководител проф. дн Мариана Мандева ВТУ,
Педагогически факултет и ОУ „Христо Ботев“ с. Алеково,общ.Свищов,
обл. В. Търново – 2018 г.
 Празненства, посветени на културното и езиковото многообразие –
кръжок „четящият студент, четящото дете‘ ВТУ, Педагогически факултет,
съвместно с доброволчески клуб „Заедно успяваме“, ВТУ, Стопански
факултет и под егидата на г-жа Е. Илчева – председател на постоянната
комисия по спорта, децата и младежта към общ. В. Търново
 Стажантска практика по програма „Еразъм+“ – период 10.10.-10.12.2018
г., БНУ „Българче“ Неапол, Италия
 „Седмица на четенето“ проведена в БНУ „Българче Неапол, Италия,
филиал Скафати – 27.10.2018 г. и Неапол – 28.10.2018 г.
 „Работилница по четене“ – кръжок „Четящият студент, четящото дете“
ВТУ, Педагогически факултет с ръководител проф. дн Мариана Мандева
и ОУ „П. Р. Славейков“ В. Търново – 2018 г.
 Стажантска практика по програма „Еразъм+“ – период 20.10. – 20.12.2019
г. – БУ „Паисий Хилендарски“ Лимасол, Кипър
 „Седмица на четенето“ проведена в БУ „Паисий Хилендарски“ Лимасол,
Кипър – октомври, 2019 г.
 Оказване на съдействие на проф. дн Мариана Мандева при изготвяне на
програма и учебни планове за магистърска програма „Ограмотяване на
деца и възрастни от етнически малцинствени общности“ – 15.01. –
15.04.2020 г.
 НП „Заедно в грижата за всеки ученик“ Модул 1 „Осигуряване на условия
за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез
създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“ – 2019/2020
учебна година
 НП „Отново заедно“ – организиране на ученическо пътуване с обща цена
– летен лагер на морето (6 дни) в еко селище „Родни простори“
Приморско – 2020/2021 учебна година
Участие в семинари и работни срещи:
 „Родителски срещи: Малки разговори на големи теми“












Отличия и награди
Членства
Препоръки
Цитиране
Курсове
Сертификати

„Споделяне на добри практики при работата с деца с обучителни
затруднения в групите към проект „Тоят час“ – фаза 1“
ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ Педагогически факултет Пета
докторантска научна сесия – „Грамотността като свобода – проблеми на
ограмотяването в мултикултурна класна стая“ – доклад, Велико Търново,
2018 г.
Трето издание на кръгла маса „Мисия учител“ организирана от кръжок
„Четящият студент, четящото дете“ с ръководител проф. дн Мариана
Мандева, ВТУ, Педагогически факултет под патронажа на д-р на икн Янка
Такева, председател на СБУ и с медийната подкрепа на НИОН „Аз-буки“,
научно списание „Педагогика“ – 25.03.2019 г.
Първи видеомост „Четем заедно на български език извън пределите на
родината“ ВТУ, Педагогически факултет, организиран от кръжок
„Четящият студент, четящото дете“ с ръководител проф. дн Мариана
Мандева – 01.04.2019 г.
Първа международна седмица „Български училища зад граница. Еразъм
+ практики“ ВТУ – 17.-19.04.2019 г.
Дискусионен форум „ОПРЕ РОМА! Не сме сами! Да продължим напред“,
организиран от център „Амалипе“ – 08.04.2021 г.
Девета Национална педагогическа конференция „Дигитално включване в
интеркултурна среда – МИСИЯ ВЪЗМОЖНА“ – „Ролята на
образователния медиатор при обучението на ученици от уязвими групи в
условията на кризи“

Отличия и награди:
 Второ място при участие в литературен конкурс – есе на тема „Полски
Тръмбеш – минало, настояще и бъдеще“
 Грамоти за участия в различни фестивали на народното творчество
 Грамота за участие във фестивал на руската песен, гр. П. Тръмбеш, обл.
В Търново
 Грамота за принос в утвърждаване на мисията на кръжок „Четящият
студент, четящото дете“ чрез активно участие във видеомост „Четем
заедно на български език извън пределите на родината“, проведен на
01.04.019 г. в Учебен корпус 5 на университета – ВТУ „Св.Св. кирил и
Методий“ Педагогически факултет.
 Грамота за принос в утвърждаване на кръжок „Четящият студент,
четящото дете“ чрез участие в Работилници по четене в училища в
България и извън пределите на България през 2018/2019 година _ ВТУ
„Св. Св. кирил и Методий“ Педагогически факултет.
 Грамота за показан висок професионализъм и всеотдайност при
подготовката на ученици за провежданите от СБНУ състезания през
учебната 2018/2019 година – Сдружение на българските начални
учители.
 Грамота за отлично представяне в националния литературен конкурс
„Защо съм учител“ на Издателска група „Просвета, 2020 г.
Отличия и награди на мои ученици:
 Първо място за Станислав Трифонов Иванов в националния конкурс
„Разказани пътища“ с есе на тема „Шарени истории от бабините ракли“
или „Какво съкровище се крие в бабините ракли“.
 Благодарност на Гергана Георгиева Джингарова за участие в детски
конкурс за рисунка на тема „Моята мечта за Коледа“ – АВАНЗАРТЕ.
 Грамота за първо място на учениците от първи клас с класен
ръководител Анета Джингарова за участие в конкурс на тема „Царството
„Някъде“ – ОУ „Христо Ботев“ с. Алеково, общ. Свищов, декември, 2017 г.
 Грамота за достойно представяне и показани знания в състезанието „Аз,
природата и светът““ – Гергана Георгиева Джингарова, Аделина












Илиянова Самуилова и Султана Станчева - Сдружение на българските
начални учители, София, 13.12..2018 г.
Грамота за достойно представяне и показани знания в състезанието „Аз и
числата“ – Гергана Георгиева Джингарова, Аделина Илиянова Самуилова
и Султана Станчева - Сдружение на българските начални учители,
София, 31.01.2019 г.
Грамота за достойно представяне и показани знания в състезанието „Аз и
буквите“ – Гергана Георгиева Джингарова, Аделина Илиянова Самуилова
и Султана Станчева – Сдружение на българските начални учители,
София, 21.03.2019 г.
Грамота за достойно представяне и показани знания в национално
финално състезание – Гергана Георгиева Джингарова, Аделина
Илиянова Самуилова и Султана Станчева – Сдружение на българските
начални учители, София, 24.04.2019 г.
Грамота за участие и добро представяне в Шестнадесето издание на
детски ромски фестивал „Отворено сърце“ – Велико Търново, 2019 г.
Грамота за активно участие на Гергана Георгиева Джингарова в
кампанията „Май – месец на образованието, културата и духовността“ –
„Моята вълшебна приказка“, литературно творчество – учебна 2019-2020
година – Регионално управление на образованието, В. Търново
Грамота за активно участие на Султана Станчева в кампанията „Май –
месец на образованието, културата и духовността“ в конкурс за рисунка учебна 2019-2020 година – Регионално управление на образованието, В.
Търново

Курсове и сертификати:
 Сертификат № 592 за успешно завършено тридневно обучение за
учители по „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ по проект „Всеки
ученик ще бъде отличник“ ЦМЕДТ „Амалипе“ В. Търново
 Удостоверение, регистрационен №333/13.03.2017 г. – обучителен
курс в периода 03.-09.02.2017 г. с продължителност от 16 академични
часа на тема: „Формиране на езикова грамотност в начална
училищна възраст“ и е присъден 1 квалификационен кредит – ВТУ
„Св. Св. Кирил и Методий“, Департамент за продължаващо
образование и квалификация на педагогическите специалисти.
 Удостоверение, регистрационен №005076/22.06.2017 г. – обучителен
курс в периода 14.02. – 21.06.2017 г. с продължителност 16
академични часа на тема: „Овладяване на математически
компетентности в начален етап в условията на новите учебни
програми и ролята на учителя в този процес“, за което е присъден 1
квалификационен кредит.
 Удостоверение, регистрационен №004814/20.06.2017 г. – обучителен
курс в периода 06.03. – 06.06.2017 г. с продължителност 16
академични часа на тема: „Формиране на умения за успешно
прилагане на новите учебни програми по БЕЛ в 1. – 4.клас“, за което
е присъден 1 квалификационен кредит.
 Удостоверение №2259 от 14.06.2017 г. – обучителен курс на 1214.06.2017 г. с продължителност 16 академични часа на тема:
„Управление на качеството. Изграждане на училищни системи за
качество на образованието“ модул 2, за което е присъден 1
квалификационен кредит.
 Сертификат за участие – обучение на тема: „Развитие на
професионалните умения за комуникация за работещите с деца при
съдебни производства, в случаи на насилие над тях“, период:07.09.2017
г. – сдружение „Знам и мога“.
 Сертификат за участие в обучителен курс по проект по програма























Еразъм+ на тема: „ROBIN - Подобряване на компетенциите с цел
постигане на интеграция посредством нова образователна методология“,
период: 08.09.2017 г. – сдружение „Знам и мога“.
Удостоверение за допълнително обучение, регистрационен №
000888 – квалификационен курс, период:21.01.2018 г. с
продължителност 16 академични часа на тема: „използване на
интерактивни форми и методи в образователния процес за
стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта на
учениците“ за което е присъден 1 квалификационен кредит.
Удостоверение за допълнително обучение, регистрационен № 46 –
16/ 13.04.2019 г. – квалификационен курс на 12. – 13.04.2019 г. с
продължителност от 16 академични часа на тема „Класът като
група“, за което е присъден 1 квалификационен кредит – Тракийски
университет, Департамент за информация и повишаване на
квалификацията на учителите, Стара Загора.
Сертификат за участие „Заедно с Клет България, успешни и уверени през
учебната година“ – тема: „да погледаме кино! Образът на учителя в
българското кино“ – 15.12.2020 г.
Удостоверение № 206126-20 EduTech спер уйкенд на тема: Macrosoft за
образованието – 18.-21.12.2020 г., „Орак инженеринг“ ЕООД
Удостоверение № 209009-20 EduTech спер уйкенд на тема: Създаване и
използване на онлайн образователни ресурси за предучилищен и
начален етап на образованието - 18.-21.12.2020 г., „Орак инженеринг“
ЕООД
Удостоверение,
регистрационен
№21002223/26.04.2021
г.
–
обучителен курс в периода 30.01 – 02.03.2021 г. с продължителност
16 академични часа на тема: „Формиране на умения за успешно
прилагане на учебната програма по компютърно моделиране в
начален етап“, за което е присъден 1 квалификационен кредит.
Удостоверение,
регистрационен
№21001427/21.04.2021
г.
–
обучителен курс в периода 06.02. – 09.03.2021 г. с продължителност
16 академични часа на тема: „Възможности на учебните програми
по човекът и обществото (3.-4. клас) за оценка на функционалната
грамотност на учениците (върху учебното съдържание по история
на България)“, за което е присъден 1 квалификационен кредит.
Удостоверение,
регистрационен
№21003111/11.06.2021
г.
–
обучителен курс в периода 06.03 – 13.04.2021 г. с продължителност
16 академични часа на тема: „най-новите информационни
технологии в процеса на обучение“, за което е присъден 1
квалификационен кредит.
Удостоверение, регистрационен №21003167/11.06.2021 – обучителен
курс в периода 06.03. – 07.04.2021 г. с продължителност 16
академични часа на тема; „успешната подготовка за националното
външно оценяване в 4. клас“, за което е присъден 1
квалификационен кредит.
Сертификат за участие в инициатива подкрепа на учителя при работа от
вкъщи, тема: „Арт игри – нестандартни техники за занимания и учене“.
Сертификат за участие „Заедно с Клет България, успешни и уверени през
учебната година!“, тема: „Философия на оценяването в процеса на
обучение“, период: 13.04.2021 г.
Сертификат за участие „Заедно с Клет България, успешни и уверени през
учебната година!“, тема: „Взаимодействие на първокласника със
заобикалящия свят – социално развитие и саморазвитие на личността“ –
период:15.04.2021 г.
Сертификат за участие в уебинар от програмата „Е-академия“ на
издателство „Клет България“, тема: „Силата на историите и защо да ги
разказваме?“ – период: 20.05.2021 г.

