
учител по немски език 

и

учител в начален етап на основното 

образование

в

44. СУ „Неофит Бозвели“- гр. София



Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

Магистър по специалност „Право“ и професионална 

квалификация „Юрист“;

Пловдивски университет„Паисий Хилендарски“,

Магистър по специалност „Теория и практика на 

чуждоезиковото обучение – немски език“ и 

професионална квалификация „Учител по немски 

език“;

Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

Магистър по специалност „Начална училищна 

педагогика“.



Гьоте институт – София,

Лятна академия за повишаване на 
квалификацията на учители по 

немски като чужд език,

Акценти в обучението: Уча се да 
преподавам немски език; Анимация в 

чуждоезиковото обучение; 
Невродидактика; Комикси в часовете 

по немски език.; 

Гьоте институт – Франкфурт,

Акценти в обучението: Езиков курс за 
учители по немски език; 
Странознание.



Технически университет, гр. Варна,

„Съвременни модели за контрол и оценка на учебните 
постижения на учениците“;

44. СУ „Неофит Бозвели“, гр. София,

„Новата правна уредба за защита на личните данни“;

44. СУ „Неофит Бозвели“, гр. София,

„Инспектиране на образователната институция“;

СБУ, гр. София,

„Образование в мултикултурна среда“;

Софийски университет, „Св. Климент Охридски“,

Пета професионалноквалификационна степен.

Софийски университет, „Св. Климент Охридски“, 

Четвърта професионалноквалификационна степен – в 
процес.



МЕСТОРАБОТА:

09.2016 г. до момента – 44. СУ 
„Неофит Бозвели“, гр. София,

❖ 2021-2022 г. – учител в ГЦОУД;

❖ 2016-2021 г. – учител по немски 
език;

❖ 2018-2020 г. – начален учител / 
класен ръководител.

2015- 2017 г. – 130. СУ „Стефан 
Караджа“, гр. София,

❖ учител по немски език в 
прогимназиален и гимназиален 
етап.

Училищни и извънучилищни дейности:

❖ Планиране на учебния процес;

❖ Провеждане на обучение по немски 
като първи чужд език; 

❖ Провеждане на обучение по учебни 
предмети в начален етап на основно 
образование;

❖ Подготовка на ученици за състезания 
(СБНУ), включително и по немски език;

❖ Организация на екскурзии и 
извънучилищни мероприятия с учебна 
цел.



Проекти по немски език през 2015/16 

учебна година в 130.СУ.

Петокласниците от 130.СУ на 

състезание по

„Езикова култура“

с призови места. 



Учене чрез автентични езикови ситуации:

Използване на игрови  

и 

интерактивни методи 

в обучението

по немски език.



Успешно представяне на 2.в клас на 

състезанието „Аз общувам с Европа на 

немски език“. 

Ученик с постижение 50 от 50 точки и 

среден резултат на класа от 40 до 49 

точки.

Посещение на 3.в клас в

„Гьоте институт“гр. София,  

автентична езикова среда

и много радост. 



Акценти в обучението  и извънкласните         

дейности на 3.в / 4.в клас през

учебните 2018/19 и 2019/20 години:

Родинознание;

Българска литература;

Родолюбие.



Посещение в Народното събрание,

музея за историята на София и храм „Св. 

София“

Екскурзия в Копривщица



ПРОЕКТ ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ

3.в / 4.в клас

ВЯРА

ЧЕСТ

ВСЕОТДАЙНОСТ



БЛАГОДАРНОСТ



ВЯРА, ДОВЕРИЕ, ПРИЯТЕЛСТВО


