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Представяне 

 



Педагогически стаж 

25 години педагогически стаж: 

 

• от 2014 година – директор на ЧОУ/ЧСУ 

„Мечтатели“, гр. Варна; 

• от 15.09.2012  г. - до .08.2014 година – главен 

учител ОУ „Цар Симеон І“, гр. Варна; 

• от 21.09.1992 – учител начален етап в ОУ „Цар 

Симеон І“, гр. Варна. 

 



Образование 

o 2007 година – ШУ „Епископ Константин 
Преславски“, магистърска програма 
„Начална педагогика и информационни 
технологии“; 

 
o 1983 – 1990 година – ШУ „Епископ 

Константин Преславски“, Педагогически 
факултет, специалност НУП. 



Професионална 
квалификация 

Първа професионално-квалификационна степен 
придобита през 2007 година; 

• Квалификационен курс – „Създаване и провеждане 
на електронни тестове“ – ШУ „Епископ Константин 
Преславски“, 2014 год.; 

• Специализация – „Методически основи,  роля, 
видове и изготвяне на ученическо портфолио“, 2013 
ВСУ „Черноризец Храбър“; 

• Специализация – „Визуално програмиране на 
Scratch – ІІ част“; 

• Квалификационен курс – „Информатика без 
компютри“, 2010, ЦТО 



• Квалификация – „Учител-обучител за създаване 

на дигитални фолиа, 2008 г., ДЗЗД „Обучение“; 

• Квалификация – „Учител-консултант по ИКТ в 

начален етап“ – 2007 година;  

• Квалификация – „Ръководител на компютърни 

кабинети“, 2005, Национален педагогически 

център – МОН; 

• Професионална квалификация – „Работа с 

компютри и информационни технологии в 1-4 

клас“, 2002, СУ „СВ. Климент Охридски“. 

 

Професионална 
квалификация 



• 2016 г. – Обучение на тема „Новата училищна 

документация спрямо Закона за 

предучилищното и училищно образование“ от 

„Мениджър Консулт“ ЕООД; 

 

• 2015 г. - Обучение на тема „Креативна класна 

стая“, ЦТО; 

 

• 2015 г. - Семинар „Емоционална и социална 

интелигентност за успешно лидерство в 

училище“, ЦМИК CIREC; 

 

 

Обучение 



• 2014 г. – Семинар на тема „Практики и стратегии 

за оценяване на постиженията на учениците в 

начален етап“, ЦКОКУО; 

• 2012 г. - Семинар на тема „Аспекти на прехода 

между начален и прогимназиален етап“, РААБЕ; 

• 2012 г. - Семинар на тема „Да комуникираме 

Европа заедно“, Европейска комисия; 

• 2011 г. – Тренинг-семинар „Агресията в училище. 

Стратегии за овладяване и преобразуване“, 

Община Варна; 

 

 

Обучение 



Обучение 
• 2015 г. – Семинар на тема „ Документи с 

фабрична номерация – приемане, отчитане и 

унищожаване“ РААБЕ; 

• 2014 г. - Обучение на тема „Дизайн и 

внедряване“, проведено в рамките на 

международната конференция „Инструменти 

за привлекателно образование; 

• 2014 г. – Практически семинар на тема 

„Управление и развитие на образователната 

институция“ РААБЕ 

 



• 2010 г. – Обучение по програмата „Модел на 

интердисциплинарно проектно-ориентирано 

обучение в началното училище при интегриране 

на технологиите“, БУ „Проф. д-р Асен Златаров“; 

• 2009 г. - Обучение на тема „Нови уеб-базирани 

технологии за професионално развитие“, ФМИ, 

СУ, София; 

• 2008 г. – Обучение на тема „Тестова форма за 

проверка на знанията на учениците“, ЦПЦ, МОН 

 

 

Обучение 



Обучение 

 

• 2009 г. – Курс на тема „Интерактивни 

компютърни презентации“, ДЗЗД „Обучение“; 

• 2009 г. – „Създаване на електронни учебни 

материали с Folio Director“, ДЗЗД „Обучение“; 

 



Лични умения и 
компетенции 

• 2009 г - Обучител  към център за творческо 

обучение-  София, модул „Информатика без 

компютър” 

• 2009 г. - експерт в проект на МОМН 

„Разработване на стандарти за вътрешно 

оценяване по учебни предмети и етапи” за 

Културно-образователна област „Математика и 

Информационни технологии”. 



Лични умения и 
компетенции 

• 2008 г. - координатор за дейността на РИО – 

Варна за методически насоки при интегреране 

на ИКТ в часовете по ЗП 

 

• 2007 – хоноруван асистент по „Методика на 

преподаване на информационни технологии в 

начален етап“, ШУ „Епископ Константин 

Преславски” магистратура „Начална педагогика 

и информационни технологии” 

 



Лични умения и 
компетенции 

• 2007 г. Обучител на учители от Варненска област 

за работа с предоставен от МОН образователен 

софтуер за начален етап  

 

• 2007 г. Ръководител на практически курс на  тема 

“Интегрираните уроци – специфика и 

структуриране” – НПЦ 

 



Публикации и разработки 
• 2017 г. – автор на учебник по „Компютърно 

моделиране“ 3 клас, изд. Булвест; 

• 2017 г. – Областна педагогическа конференция 

„Учене през целия живот – от малки до големи“, 

РУО Пазарджик; 

• 2016 г. – Учебник по математика – І клас, изд. Бит 

и техника, гр. Варна; 

 


