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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Диана Димитрова Панайотова 
[Всички полета не са задължителни. Премахнете всяко празно поле.] 

 

 България, гр. Пловдив, 4003, ул.“Полк. Сава Муткуров“38,  вход  А 

 Телефон     0897957453      

 dianapa70@abv.bg 

Уеб-сайт   

Социална мрежа/чат Потребителско име   

Пол женски| Дата на раждане 12.01.1970| Националност българка 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ   

[Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с последната.]  

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

[Добавете отделен параграф за всеки курс на обучение, който сте завършили, като започнете с последния.] 

ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО 
КАНДИДАТСТВАТЕ 

ДЛЪЖНОСТ 
ПРЕДПОЧИТАНА ДЛЪЖНОСТ 

ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ, ЗА 
КОЕТО КАНДИДАТСТВАТЕ 

ЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ 

Старши учител – начален етап - ПИГ 

Въведете дати (от - до)  

СУ“Любен Каравелов“  от  01.08.2016г. – старши учител – начален етап – ПИГ 

СОУ“Любен Каравелов“  от  16.09.1993г.  до 01.08.2016г. - учител 

 

  

Въведете дати (от - до) Висше образование – МАГИСТЪР – ПУ“Паисий Хилендарски“, 
гр. Пловдив, специалност – Начална педагогика и друга 
специалност – Физическо възпитание 
 
Квалификационен семинар „Прилагане на иновативни подходи  

Въведете ниво от 
ЕКР, ако е 

приложимо 

за социализиране, обучение и възпитание на учениците“ 

Курс „Специфични умения за работа в комисия по БДП“ 

Квалификационен курс „Обучение на педагогически специалисти за 
превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви“ 

Тренинг „Нравствени аспекти на комуникацията“ 

Обучение „Формиране на предприемачески умения в българските училища“ 

Тренинг „Практически умения за използване на интерактивна дъска в 
процеса на преподаване и учене в начален етап на основната 
образователна степен“ 

Курс „Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП“ 

Тренинг „Актуални проблеми в съвременното българско училище“ 
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ   

[Премахнете всички празни полета.] 

 

 

 

 

 

Тренинг „Създаване на позитивна среда за учене в училище“ 

Удостоверение за професионално обучение – Английски език – основен 
първи и втори модул , Дружество“Наука и Знание“, гр. Пловдив 

Тренинг „Интерактивни методи в педагогическата практика“ 

Курс „Базови и специфични компютърни умения на учители“ 

Курс по безопасност на движението – Департамент за информация и 
повишаване квалификацията на учителите, гр. Стара Загора 

 

Майчин език български 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

Въведете език Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете 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, придобити по време на работата ми като  учител – начален 
етап 

Организационни / управленски 
умения 

 

▪ лидерство - в момента съм отговорна за екип от 24 деца в първи клас 

Професионални умения  

▪ много добра работа в процеси по преподаване и контролиране качеството  на усвояване на 
знанията и уменията 

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“ – Майкрософт България 

  

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

Други умения  

▪ специализация по ФВС 

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


   Автобиография  Собствено име, Презиме, Фамилия  

  © Европейски съюз, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Страница 3 / 3  

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ   

 

 

Свидетелство за управление на 
МПС 

 

не 

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. 


