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 Образование и обучение

 2019 – Шуменски Университет “ Константин Преславски”  - Англ. Филология и Превод 

 2012 – SAIT – South African Institute of Tax Practitioners - Certified Tax Practitioner

 2009 - ACCA - Association of Chartered Certified Accountants – Chartered Accountant 

 2006 – University of Johannesburg - Bcom Accounting  and Financial Management  - cum laude

 1997 –2003 - Microsoft Microsoft Certified Professional МCP

1991-1996 – Пета Езикова Гимназия „ЙОАН ЕКЗАРХ“ 

1996 – Първа Езикова Гимназия “ Никола Вапцаров” Шумен– (частна ученичкa)
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Философия на преподаване

 Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно на 

достъпен и разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си, 

да умее да приема съвети, да приема критика. 

 Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност. Преподавателските 

ми похвати се променят съобразно темата, аудиторията и времето. Моята 

философия за образованието поставя в центъра ученика.

 Аз вярвам във фокусирането върху индивидуалните потребности на учениците 

в процеса на учене. Моето убеждение е, че е необходимо индивидуалните 

различия да се разпознават, уважават и дори поощряват. 

 Аз смятам, че всички ученици имат силни страни и целта на образованието е 

да ги идентифицира и надгражда. Отчитам ролята на семейството и смятам, 

че трябва заедно да работим върху развиването на индивидуалните 

потребности на ученика. 
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Философия на преподаване
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Моята философия за образованието поставя в центъра детето, като 

се фокусирам върху неговите индивидуални способности и 

потребности. Всички деца имат силни страни и целта ми е да ги 

идентифицирам и надграждам.

Моята мисия:

Поставяне на основите в личностното развитие на децата, съчетавайки 

добрите традиции и иновации в образованието.

Моите отговорности: Удовлетворяване на социалните потребности на 

децата, развитие на личните ми творчески и иновативни способности;
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Отговорности на педагога
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 През учебната 2019/2020 г. моите задължения са съобразени с 

длъжностната характеристика на длъжността гимназиален 

учител - чужд език“

 Изготвяне на конспекти и изпитни тестове по английски език за 

учениците на самостоятелна форма на обучение;

 Разработване и изготвяне на учебни материали и програми;

 Подготовка и реализацията на проекти на английски език, 

както и проекти с междупредметни връзки;
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Използване на съвременни 

образователни технологии
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В часовете по английски език използвам различни съвременни 

образователни технологии:

 Интерактивна бяла дъска, която значително повишава 

интереса на учениците; 

 Интерактивни обучителни дискове, включващи

разнообразни игри, истории с упражнения към тях и 

загадки;

 Компютърни програми за тестово изпитване (KAHOOT);

 Мобилни телефони или таблети;

 Лаптоп;

 Презентации; 

 Видеа (You Tube – песни, помагащи за усвояване на лексика 

при най-малките, приказки, развиващи различни умения…)
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