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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Таня Тодорова Николова 
 

  

 България,Пловдив,4015, „Велес“/3  

032575171     0893887673        

 Tangra2526@abv.bg  

Уеб-сайт   

Социална мрежа/чат Потребителско име   

Пол женски | Дата на раждане 14.05.1964 | Националност българка  

 

                                                                                

ТРУДОВ СТАЖ   

 
                                                                               СУ „Любен Каравелов  “             от       16.09.1993         до                                                           старши   учител 
 
                                                                               ОУ „Райчо Кирков“                       от       02.05.1991        до              31.08.1992                          възпитател 
 
                                                                               СОУ „Черноризец Храбър „        от        21.01.1991       до              10.04 1991                           учител 
 
                                                                               ОУ „Христо Смирненски  „          от       01.09.1987        до              01.01.1991                           учител 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

 

ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО 
КАНДИДАТСТВАТЕ 

ДЛЪЖНОСТ 
ПРЕДПОЧИТАНА ДЛЪЖНОСТ 

ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ, ЗА 
КОЕТО КАНДИДАТСТВАТЕ 

ЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ 

старши учител –начален етап  

Въведете дати (от - до) 

 

 
Висше образование-МАГИСТЪР -ПУ „Паисий Хилендарски“   
 Град  Пловдив 
II ПКС- Тр.У-ИПКУ „Анастасия Тошева“  град Стара Загора 
След дипломна  специализация по „ Методика на обучението в 
началното училище“със защита на дипломна работа на тема: 
„Формиране на понятието екологично равновесие в природата 
и ролята му за изграждане на отношение към екологичната 
среда“      ФПКК   град   Пловдив 
 
Тренинг „Нравствени аспекти на комуникацията“ 
Тренинг „Изграждане на екип“ 
 Курс „Интерактивни технологии и техники в обучението по 
БДП“  
Тренинг „Актуални проблеми в съвременното българско 
училище“ 
Семинар „Училище на две скорости“ Компонент 1- „Без звънец“ 
Тренинг „Създаване на позитивна среда за учене в училище“ 
Тренинг „Интерактивни методи в педагогическата практика“  
Курс „Базови и специфични компютърни умения на учители“ 
Тренинг за избор на учебници 

Въведете ниво от 
ЕКР, ако е 

приложимо 
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ   

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА   

Тренинг за агресията при децата 
Тренинг за създаване на позитивна класна стая 
Няколко курса „Интерактивни методи в педагогическата 
практика“ 
Курс за работа с деца билингви 
Курс за извънкласното четене 

Уъркшоп  на тема: „Професионално развитие на учителите .Учителско портфолио.Интернет 
ресурси,обучения,възможности. 

 

Майчин език български 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

руски основно ниво  основно ниво  основно ниво  основно ниво  основно ниво  

 Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.  

Въведете език Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете ниво  

 Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.  

 Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене  -  B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене  -  C1/C2 Свободно ниво на владеене 
Обща европейска езикова рамка 

Комуникационни умения  

▪ отлични комуникационни умения 

Организационни / управленски 
умения 

 

▪ лидерство  - в момента съм отговорна за екип от  22 души 

Професионални умения ▪  много  добра работа в процеси по  преподаване  и контролиране на усвояване на знанията 

Дигитална Компетенция САМООЦЕНЯВАНЕ 

Обработка на 
информацията 

Комуникация 
Създаване на 
съдържание 

Сигурност 
Решаване на 

проблеми 

 Основно  ниво Основно  ниво Основно  ниво Основно  ниво Основно ниво 

 Ниво: Основно ниво на владеене  -  Самостоятелно ниво на владеене  -  Свободно ниво на владеене  
Дигитални компетенции - Mатрицата за самооценка  

 „Базови и специфични компютърни умения на учители“ 

 : 

▪ добро владеене на офис  пакет –програма за обработка на текст,електронна таблица 
 

Други умения ▪ специализация по ДБТ 

Свидетелство за управление на 
МПС 

не 

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences
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ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ   

 

 

Публикации 

Презентации 

Проекти 

Конференции 

Семинари 

Отличия и награди 

Членства 

Препоръки 

Цитиране 

Курсове 

Сертификати 

 

 Въведете списък на приложенията към Вашата автобиография. Например: 

▪ копия на дипломи и сертификати; 

▪ препоръки от работодатели; 

▪ публикации и изследвания. 


