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ПрофесионаленПрофесионален опитопит

* В момента съм преподавател по философия и графичен дизайн.
* От 2000 г. съм журналист на свободна практика.
* 1992 - 2000 г. – рекламна дейност. 
* 1992 - 1993 г. – главен редактор на Издателска къща “Подкрепа”.
* 1990 - 1991 г. – завеждащ отдел “Култура” във вестник
“Подкрепа”.
* 1983 - 1990 г. – завеждащ отдел “Култура” във вестник
“Учителско дело”.



АвтобиографияАвтобиография

ОбразованиеОбразование ии обучениеобучение

�� ВисшеВисше образованиеобразование –– ““БългарскаБългарска филологияфилология”” вв СУСУ ““КлиментКлимент
ОхридскиОхридски””, , вторавтора специалностспециалност ФилософияФилософия. . МагистърМагистър..

�� ОсновниОсновни предметипредмети//застъпенизастъпени професионалнипрофесионални уменияумения::
ФилософскиФилософски ии компютърникомпютърни дисциплинидисциплини

НаименованиеНаименование нана придобитапридобита квалификацияквалификация::
�� СвидетелствоСвидетелство заза професионалнапрофесионална квалификацияквалификация отот НационалнатаНационалната

агенцияагенция заза професионалнопрофесионално образованиеобразование ии обучениеобучение къмкъм
МинистерствотоМинистерството нана образованиетообразованието ии наукатанауката –– придобитапридобита ТретаТрета степенстепен
попо професияпрофесия ““ГрафиченГрафичен дизайнердизайнер””, , специалностспециалност ““ГрафиченГрафичен дизайндизайн””..

НивоНиво попо националнатанационалната класификациякласификация
-- МагистърМагистър попо БългарскаБългарска филологияфилология
-- МагистърМагистър попо ФилософияФилософия
-- РедакторРедактор нана училищенучилищен вестниквестник ««МладиМлади репортерирепортери»»



АвтобиографияАвтобиография
ЛичниЛични уменияумения ии компетенциикомпетенции

МайчинМайчин езикезик: : БългарскиБългарски

ДругиДруги езициезици::
•• ЧетенеЧетене рускируски –– отличноотлично,  ,  френскифренски –– добредобре, , английскианглийски -- добредобре
•• ПисанеПисане рускируски –– отличноотлично,  ,  френскифренски –– добредобре, , английскианглийски -- средносредно
•• РазговорРазговор рускируски –– отличноотлично,  ,  френскифренски –– добредобре, , английскианглийски –– средносредно..

-- ИздателИздател съмсъм нана списаниясписания ии книгикниги..
-- ИмамИмам уменияумения заза правенеправене, , отчитанеотчитане, , оценкаоценка ии мониторингмониторинг нана проектипроекти..
-- ЧленЧлен съмсъм нана SEEMO SEEMO –– South East Europe Media OrganizationSouth East Europe Media Organization съссъс седалищеседалище ВиенаВиена..

СоциалниСоциални уменияумения ии компетенциикомпетенции

УмеренУмерен ии компромисенкомпромисен човекчовек съмсъм..
УмеяУмея дада сесе работяработя ии дада сесе справямсправям вв екипекип, , кактокакто ии припри осъществяванетоосъществяването нана индивидуалнииндивидуални задачизадачи..
ЕнергиченЕнергичен ии екстровертенекстровертен човекчовек съмсъм, , съссъс силносилно развиторазвито чувствочувство заза справедливостсправедливост ии отстояванеотстояване нана позициятапозицията ии

каузатакаузата, , задзад коятокоято заставамзаставам..

ТехническиТехнически уменияумения ии компетенциикомпетенции

РаботяРаботя сс програмитепрограмите Word, InDesign, Adobe Illustrator, Photoshop, Word, InDesign, Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAWCorelDRAW,, FlashFlash, , Dream weaverDream weaver,  ,  QuarkXPressQuarkXPress
55 ии дрдр..

ПриложенияПриложения::

-- КопиеКопие отот дипломадиплома заза завършенозавършено висшевисше образованиеобразование..
-- СвидетелствоСвидетелство III III степенстепен нана професионалнапрофесионална квалификацияквалификация специалностспециалност „„ГрафиченГрафичен дизайндизайн””..



ДокументиДокументи заза завършенозавършено
образованиеобразование



ДокументиДокументи заза завършенозавършено
образованиеобразование
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““МладиМлади репортерирепортери””



ВестникВестник
““МладиМлади репортерирепортери””



ВестникВестник
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МетодическаМетодическа дейностдейност

ГлавниГлавни целицели ии основниосновни задачизадачи нана обучениетообучението попо философияфилософия ии графиченграфичен дизайндизайн

�� планиранепланиране нана учебнияучебния процеспроцес
�� връзкивръзки сс другидруги учебниучебни дисциплинидисциплини
�� използванеизползване нана различниразлични методическиметодически похватипохвати ии техникитехники нана обучениеобучение
�� изгражданеизграждане нана уменияумения заза възприеманевъзприемане нана философскияфилософския ии специализиранспециализиран тексттекст
�� коментаркоментар
�� анализанализ
�� оформянеоформяне нана философическофилософическо съзнаниесъзнание
�� конструиранеконструиране нана тексттекст
�� формиранеформиране нана филсофскафилсофска езиковаезикова културакултура
�� правописнаправописна ии путктуационнапутктуационна грамотностграмотност
�� познаванепознаване ии уместнауместна употребаупотреба нана езиковитеезиковите философскифилософски средствасредства
�� прилаганеприлагане нана съвременнисъвременни дидактическидидактически технологиитехнологии
�� формиранеформиране нана образователниобразователни ценностиценности, , социокултурнисоциокултурни, , философскифилософски, , компютърникомпютърни ии езиковиезикови

компетентностикомпетентности



ИзвънкласнаИзвънкласна дейностдейност

-- ОрганизацияОрганизация ии създаванесъздаване нана училищнияучилищния вестниквестник попо проектпроект нана ЕвропейскияЕвропейския съюзсъюз заза
изгражданетоизграждането нана ““МеждуучилищенМеждуучилищен центърцентър попо медиимедии ии графиченграфичен дизайндизайн””..

-- ОрганизиранеОрганизиране нана акцияакция заза събиранесъбиране нана средствасредства заза пострадалитепострадалите отот земетресениетоземетресението вв ЯпонияЯпония, , 
разговорразговор сс АташетоАташето попо печатапечата нана ЯпонияЯпония, , отразениотразени вв училищнияучилищния вестниквестник..

-- РаботаРабота попо ““УспехУспех””..
-- СаниранеСаниране дворадвора нана училищетоучилището..

КонцертиКонцерти ии културникултурни събитиясъбития,,
изложбиизложби ии забавнизабавни предаванияпредавания::

УчастиеУчастие вв културниякултурния афишафиш нана училищетоучилището –– заеднозаедно сс колегатаколегата ЖековЖеков водихмеводихме ученицитеучениците отот
11 11 ии 12 12 класклас нана художественихудожествени изложбиизложби нана ““ШипкаШипка”” 6, 6, ГалериятаГалерията вв ателиетоателието нана СветлинСветлин РусевРусев
ии дрдр..

НационалниНационални конкурсиконкурси

- работа по проекти на Европейската комисия – за изграждането на Междучилищния център
по медии и графичен дизайн и по „Успех” на Клуб „Млад журналист”.


