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2008г. – 2013г. 
Профилирана гимназия „Константин Фотинов”, гр. Самоков
Хуманитарни науки, Немски език
Октомври 2013г. – Януари 2014г. 
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Специалност Славянска филология
Полски език
Октомври 2014г. – Юни 2018г.
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Специалност Начална училищна педагогика с чужд език
Английски език, Педагогически дисциплини









● Притежание на сертификат за владеене на английски език CAMBRIDGE 
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH

● Стажант в неправителствената организация „Заедно в час“

● Държавна практика в 119 СУ, гр. София

● Три години професионален стаж в 119 СУ, гр. София













През настоящата 2021/2022 г. съм учител в четвърти клас в ОУ 

“Митрополит Авксентий Велешки” гр. Самоков

За мен децата са олицетворение на бъдещето. Именно поради тази 

причина вярвам, че учебният процес трябва да бъде насочен към 

подготовката на учениците за това, което ги очаква в живота. Смятам, 

че това е постижимо, поставяйки ученика в центъра на учебния процес. 

Децата трябва да учат от преживявания и събития от реалния живот, 

които са значими за тях. Наученото и придобитите практически умения 

трябва да бъдат приложими в реални ситуации от човешкия живот.



В преподаването си се опитвам активно да включа всеки ученик в 

учебния процес, използвайки различни методи и похвати. По този 

начин могат да бъдат забелязани и развити силните страни на всяко 

дете.

Работила съм с различни онлайн приложения, които правят 

ученето интересно, забавно и не по-малко ефективно. Част от тях са: 

Kahoot, Plickerz, Ourboox, liveworksheets,

За мен е важна самооценката на учениците. Поради тази 

причина често използвам методи като Мнение с крачки, Юмрук и 
Оценъчна мишена, за да получа обратна връзка от децата.



До момента съм взела участие в няколко различни проекта:

● Разработен проект за организиране на учебния процес чрез 

модела Understanding by Design - 2019 година;

● Участие в разработка на спечеления STEM проект в 119 СУ, гр. 

София - 2020 година;



● През изминалата 

2020/2021 учебна 

година ръководих 

проекта “Да направим 

по-силно всяко дете”; 



● Участие в национална 

програма “Образование за 

утрешния ден” с насоченост 

към компютърното 

моделиране - 2020 година;



● Съвместен проект с ОУ Поляне, Любляна на тема “Еко училището като 

начин на живот” - 2021 година;

http://www.youtube.com/watch?v=5f0cvl9tYc4



