




МОЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

МАГИСТЪР ПО ЕЗИКОВА КОМУНИКАЦИЯ И
ПРЕВОД НА НАУЧНО----ТЕХНИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА
СЪС СПЕЦИАЛНОСТ ““““ПРЕВОДАЧ----РЕДАКТОР
////АНГЛИЙСКИ ЕЗИК////””””

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ““““УЧИТЕЛ ПО
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК””””

ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА
СТЕПЕН ЗА УЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРЕМИНАТИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ



Моят професионален опит

�138-мо СОУ “Проф. Васил Златарски” – преподавала съм в среден курс;

�7-мо СОУ “Свети Седмочисленици” – преподавала съм в среден курс;

�24-то СОУ “П. К. Яворов” – преподавала съм в начален, среден и горен курс;

�44-то СОУ “Неофит Бозвели” – преподавала съм в среден и горен курс, а в

момента работя с 8 подготвителен клас по английски език;

�Езиков център “Euro Target” – работила съм с деца и възрастни.

Извънпедагогически опит:

�Създател съм на анкета, целяща проучване нагласите на децата за изучаване
на чужд език в 44-то СОУ



Моята философия за образованието

За мен е важно моите ученици да участват

активно в обучението си по английски език, 
защото това е процес на усвояване на нови

знания и умения, посредством въвличането им
в различни внимателно подбрани дейности.
Искам моите възпитаници да мислят

критично, а също така да могат да взимат

решения на основата на добри аргументи.
Когато преподавам се стремя да намаля

дистанцията между себе си и своите ученици, 
защото смятам, че непосредствения контакт
е важен начин за усвояването на чужд език!
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�Интерактивна работа с учениците, 

посредством новите информационни

технологии;

�Срещи на учениците с хора владеещи

отлично английски език;

�Мотивираност на учениците да усвояват

езика в свободното си време;

�Запознаване на учениците с традициите и

културата на англоговорящите страни;

�Подготовка на учениците за изнасяне на

уроци, беседи и презентации на

английски език.



Моите ученици

ЗА МЕН Е УДОВОЛСТВИЕ ДА РАБОТЯ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8 
ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС НА 44 СОУ И КАТО ПЕДАГОГ СЕ СТРЕМЯ ДА ГИ
МОТИВИРАМ ПО НАЙ-ДОБРИЯ ВЪЗМОЖЕН НАЧИН ДА
УСЪВЪРШЕНСТВАТ ПОЗНАНИЯТА СИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК



УЧЕНИЧЕСКИТЕ ПРОЕКТИ –
НЕПРЕКЪСНАТО ТВОРЧЕСТВО...



УЧЕНИЧЕСКИТЕ ПРОЕКТИ –
НЕПРЕКЪСНАТО ТВОРЧЕСТВО...



УЧЕНИЧЕСКИ ИЗЯВИ
ПО ПОВОД 90-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА

44-ТО СОУ “НЕОФИТ БОЗВЕЛИ”,
КОНЦЕРТ В ТЕАТЪР “СОФИЯ”,

СЪВМЕСТНО С КОЛЕГАТА МИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЕКАТЕРИНА БАЛТОВА
ПОСТАВИХМЕ ПЕСЕНТА ОТ ФИЛМА “FRIENDS”








