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ТРУДОВ СТАЖ 16 ГОДИНИ

• Дати (от-до) от 2002г. до 2011г.

• Име и адрес на 
работодателя

ОУ “Васил Левски”-гр. Чирпан ;

СОУ “Пейо Яворов” – гр. Чирпан

• Вид на дейността или 
сферата на работа

Образование

• Заемана длъжност учител- корепетитор

• Основни дейности и 
отговорности

Корепетиция- Българска народна хореография

• Дати (от-до) От 2011г. до 2012г.

• Име и адрес на 
работодателя

СДГ№35“Свобода” –гр.Стара Загора

• Вид на дейността или 
сферата на работа

Образование

• Заемана длъжност учител по музика

• Основни дейности и 
отговорности

Преподавателски, обучение и възпитание на деца в
детските градини



• Дати (от-до) От 2012 до момента

• Име и адрес на 
работодателя

ДГ№1”Звънче” и ДГ№35 “Свобода” –

гр. Стара Загора

• Вид на дейността или 
сферата на работа

образование

• Заемана длъжност Старши учител по музика

• Основни дейности и 
отговорности

Преподавателски, обучение и възпитание на
деца

• Дати (от-до)

• Име и адрес на 
работодателя

• Вид на дейността или 
сферата на работа

• Заемана длъжност

• Основни дейности и 
отговорности



ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до) 1992г. – 1997г.

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

СОУ”Екзарх Антим I”

Гр. Казанлък

• Основни предмети/застъпени
професионални умения

Музикална паралелка

• Наименование на придобитата
квалификация

Средно образование с

профил музика



ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до) От 2007г. – 2011г.

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

Академия за музикално и
танцово изкуство /АМТИИ/
-гр.Пловдив

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения

Педагогика на обучението

по музика- Бакалавър

• Наименование на придобитата 
квалификация

“Учител по музика"



• Дати (от-до) От 2007г.- 2011г.

• Име и вид на обучаващата
или образователната
организация

АМТИИ гр. Пловдив

• Наименование на 
придобитата квалификация

“Преподавател по народно пеене”

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ



ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до) 2017г- 2019г

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 
организация

Софийски университет

“Св. Климент Охридски” гр. София

ДИПКУ Стара Загора

• Наименование на 
придобитата квалификация

5-то ПКС\ 4-то ПКС



Технически умения и компетенции

Работа с операционна система WINDOWS
владеене на MS Office (Word, Excel, Publisher ,Power Point)..
Adoube Audition, Vloader, Ashampoo Burning Studio 9

Работа с internet приложения.



Моята педагогическа философия

“ Истински успешен учител е този, от когото няма да       
имате нужда отново” – Ашли Брилиант

Да си учител е голяма отговорност,призвание,мисия!
Моята философия е да възпитам децата,да бъдат добри,да им предам 

важни ценности от живота като :отговорност,самостоятелност и 
увереност в собствените си възможности.

Важно за мен е да развия таланта им,да се чувстват щастливи в 
детската градина и да опазя тяхното здраве.

Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да 
работим върху развитието на индивидуалните потребности на 
децата.



Социални умения и компетенции

 Отговорна личност
 Опит в общуването с хора
 Добра работа в екип
 Подготовка и водене на празнични сценарии; 

спортни празници
 Участие в квалификационни курсове и открити 

практики
 Работа със студенти от Тракийския университет



Приложения

Дипломи за средно и висше образование.



1 кредит от обучение на тема”Мениджмънт на детската група”



Свидетелства за придобити 5 и 4 ПКС.



Грамота за високи постижения в педагогическата работа.Писмо благодарност за 
активна педагогическа дейност.



Грамоти за отлична педагогическа дейност от Орфеево изворче.



Грамота от руски фестивал.Обучение на тема “Валеология”-1 кредит



Подготвителен курс за 4 ПКС -2 кредита.Обучение на тема “Превенция на стрес.



Обучение на тема:”Изграждане на доверие и подобряване на сътрудничесвото 
между учители и родители”.Обучение на тема:”Превенция на стреса в 
педагогическата професия”



Обучение на тема:”Организация на образователния процес” Обучение на тема 
“Приобщаващо образование”



Обучение на тема:”Разработване на анимирани мултимедийни презентации”. 
Грамота от руски фестивал-1 място областен етап.



Грамота от руски фестивал.Обучение на тема:”Работа с интерактивен таблет”



Диплом и награди от Орфеево изворче 2018г. и 2019г.



Номинации за награда “Стара Загора” 2018г. и 2019г.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


