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Част I 
Раздел 1 Общи сведения 

- 28 г. трудов стаж. 

- 28 г. педагогически стаж. 

- Учител по Биология и здравно образование в 7,8,9,10-11клас и по 
Човекът и природата 6 клас. 

- Класен ръководител на XІIа клас. 

- Член на методическото обединение по природни науки. 

- Писане на проекти и работа по спечелени проекти. 

- Консултант на ученици при подготовка за участие в олимпиади  

- Преподавателската  работа ми дава  възможност и формира умения 
за бърза комуникация и екипна работа. 

- Приемам като предизвикателство проектирането и създаването на 
дидактически средства. С нагласа съм да разнообразявам и 
създавам ресурси за часовете си. Консултирам разработването на 
реферати и други писмени разработки, както и създаване на 
презентации за стимулиране развитието и изявите на учениците. 

-Европейски формат на автобиография – Приложение 1 



Приложение 1 

Европейски формат на автобиография 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собствено име, Презиме,Фамилия 

 

Държава, град, пощенски код, 

улица/квартал, номер, вход  

 

E-mail 

   

 

 

 

 

 

 

Галина Любенова Плачкова 

 

България,гр. Стражица, 5150 

Ул.Рила 19 

 

galinapl@abv.bg 



Приложение 1 

Европейски формат на автобиография 

Трудов стаж 

 Дати (от-до) 

Име и адрес на работодателя   

               

Заемана длъжност  

Дати (от-до)  

Име и адрес на работодателя  

Заемана длъжност 

Дати (от-до) 

 Име и адрес на работодателя 

 

 Заемана длъжност 

Дати (от-до) 

 Име и адрес на работодателя 

 Заемана длъжност 

 

 

 

 

 

1990- 

Средно общообразователно училище “Ангел Каралийчев” 
гр.Стражица 

Старши учител прогимназиален етап 

1988-1990 

ЕСПУ “ Георги Димитров” гр. Радомир 

Учител 

1986-1988 

Средно общообразователно училище “АнгелКаралийчев” 

гр.Стражица 

Възпитател 

 

 

1894-1986 

Основно училище “Кирил и Методи” с. Асеново 

учител 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

Европейски формат на автобиография 

Дати (от-до) 

Наименование на придобитата квалификация 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 

Основни предмети/застъпени професионални 

умения 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 Социални умения и компетенции 

Организационни умения и компетенции  

Технически умения и компетенции   

 

1993 

Специалист по търговсо право и представителство 

ВТУ “Св.Св. Кирил и методи” 

 

Търговскоправо, Маркетинг, Мениджмънт, 

Международно частно право, Сравнително 

конституционно право,  

Финансово – данъчен контрол 

 

Имам добри комуникационни умения. Работя добре и 

лесно се ориентирам в чужда среда.  

Способност за вземане на решения и справяне със 

ситуации от различен характер. Умения за работа в 

екип и създаване на мрежи от отношения. 

 Владея ОС Windows, Microsoft Office – Word, Power 

Point, ползвам мултимедия 



Приложение 1 

Европейски формат на автобиография 

Образование и обучение 

 Дати (от-до)  

 Наименование на придобитата квалификация  

 

 

Име и вид на обучаващата 

или образователната организация 

Основни предмети/застъпени професионални 
умения 

 

 

  

 

 

Дати (от-до) 

Наименование на придобитата квалификация 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

Основни предмети/застъпени професионални 
умения 

 
 

 

1987-1990 

биолог-преподавател по биология 

с втора специалност преподавател по химия 

 

ВПИ “ Константин Преславски” гр. Шумен 

Актуални проблми на ботаниката, Зоология, Обща  

 инеорганична химия, Физика, Органична химия, 

Аналитична химия, Анатомия на човека, Методика на химията, 
Биохимия, Микробиология и хистология,  

Физикохимия и колоидна химия, Физиология, 

Ембриология и хистология, Биофизика, Генетика, 

Екология, Методика на биологията 

 

 

1981-1984 

учител  по биология; химия;трудово    обучение 

ИПУ “ Дичо Петров” гр. Смолян  

Психология, Философия, Ботаника, Зоология, Трудовообучение 

Педагогика, Химия, Анатомия,Mетодика на биологията,Методика 
на химията, M етодика  

на трудовото обучение 

 

 



Приложение 1 

Европейски формат на автобиография 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Майчин език български 

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  
Участие в 

разговор  

Самостоя

телно 

устно 

изложени

е  

руски С1 С1 С1 С1      В1 

Свидетелство за средно образование 

английски В1 А1  А1  А1 А1 

Certificate of Attendance D,B,B+ 

Ниво: A1/2: Основно ниво на владеене - B1/2: Самостоятелно 

ниво на владеене - C1/2 Свободно ниво на владеене 

Обща европейска езикова рамка 



Част I 
Раздел 2. Педагогическа дейност 

Философия на преподаване: 

 

•Добрият учител не просто преподава и оценява, а съумява да 

предизвика интереса на учениците и да ги мотивира;  

•Всички ученици имат силни страни и целта на образованието 

е да ги идентифицира и развива. Трябва да спечелиш 

доверието им, да ги накараш да обикнат предмета и 

училището, но в същото време да запазиш отношенията 

учител - ученик;  

•Много е важно да откриеш у всеки индивидуалните различия, 

да ги разпознаваш, уважаваш и поощтряваш. Във свята работа 

винаги съм се старала, към сътрудничество и обмен на 

усвоени знания между учител - ученик, да подкрепям тяхното 

познавателно и личностно развитие. 



Част I 
Раздел 2. Педагогическа дейност 

Основни функции 
- Провеждане  обучението по биология и здравно бразование; 

- Изготвяне на  годишни разпределения и програми за ЗИП; 

- Планиране на подготовката  на учебния процес; 

- Използване на подходящи образователни методи и техники, 

отговарящи на индивидуалните образователни потребности 

на учениците, съдействащи за стимулиране на личностното 

им развитие; 

- Стимулиране на учениците сами да търсят и обогатяват 

знанията си, чрез самостоятелно търсене на любопитни и 

интересни факти, свързани с определено учебно съдържание; 

- Формиране у  учениците на положително отношение към 

ученето, на умения за организираност и самооценка на 

постиженията.  

 

 



Част I 
Раздел 3. Научно-методическа дейност 

Методически разработки 
 - Годишни разпределения 

 - Програми за ЗИП  

 - Тестове за проверка на знанията и критерии за оценяване 

 - Анализ на резултатите по предмета  

 

Продукти от дейността на учениците ми  

  Презентации, постери, хербарии 

 



Част I 

 Раздел 3. Научно-методическа дейност 

Квалификационна дейност 
2011г.- обучение“Разработване на документацията и 

организацията на педагогическия процес за деца с 
допълнителни педагогически поребности’’- Център за 
иновации в образованието “Протекта” Бургас, сертификат 

2010г.- обучение “Годишно счетоводно приключване за 2010г. в 
бюджетните организации и вътрешни контролни дейности 
чрез СФУК - ”Инфо коннсулт” ЕООД  София, сертификат 

2010г.- професионална квалификация по Методика на обучението 
по БДП - ТУ-София, ИПФ-Сливен, удостоверение 

2010г.- обучение “Конфликти,агресия и тормоз” - Фондация 
европартньори “ 2007 София, сертификат 

2008г.- обучение “Разработване на проекти по структурните 
фондове”- Фондация европартньори “2007 София, 
сертификат 

2008г.- IV професионално-квалификационна степен-ТУ Стара 
Загора, ДИПКУ, свидетелство 

 
 



Част I 

 Раздел 3. Научно-методическа дейност 

Квалификационна дейност 

2007г.- обучение модул ”Физика” за учебен предмет в VI 
клас ”Човекът и природата” - МОМН, НПЦ, 
удостоверение 

2007г.- обучение “Работа в мултиетническа среда” - НЦУ, 
РПЦ, удостоверение 

2007г.- обучение “Разпознаване на рисковото поведение”-
МОМН,НПЦ,удостоверение 

2006г.- V прогесионална-квалификационна степен - ТУ 
Стара Загора,ДИПКУ, свидетелство 

2006г.- обучение “Базови и специфични компютърни 
умения на учители по биология”- МОМН, НЦУ, 
удостоверене 

 

 



Част I 

 Раздел 3. Научно-методическа дейност 

Квалификационна дейност 
2005г. - обучение “Междукултурно образование. Разработване на 

уроци” - ФОБ София, удостоверение 

2004г.- обучение по здравословни и безопасни условия за труд, 
съгласно Наредба №4 от 1998г. за обучението на 
представителите в комитетите и групите по условия на труд в 
предприятията. – СТМ ”МЕДИККОНСУЛТ” ООД, гр.Лясковец, 

     удостоверение 

2004г.- New Cambridge English Course-3 – ENGLISH LANGUAGE 
AND CULTURE SOCIETY, Certificate of Attendance 

2003г.- New Cambridge English Course-2 – ENGLISH LANGUAGE 
AND CULTURE SOCIETY, Certificate of Attendance 

2002г.- New Cambridge English Course-1 – EDUCATIONAL CENTERE 
STANDARTD, Certificate of Attendance 

2003г.- интензивен курс  “Начална компютърна грамотност” - УЦ 
ИНКОРГА, удотоверение 

 
 
 



Част I 
Раздел 3. Научно-методическа дейност 

Продукти от дейността на учениците ми 



Част I 
Раздел 3. Научно-методическа дейност 

  

  



Част I 

 Раздел 3. Научно-методическа дейност 



Част I 

 Раздел 3. Научно-методическа дейност 

Извънурочна дейност 

Участия в проекти  

 

 

 

 

 



Част I 

 Раздел 3. Научно-методическа дейност 

     Извънурочна дейност 

         Участия в проекти 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка:  При изработването на презентацията са използвани елементи от шаблон на презентацията на»Королева Ирина Борисовна, МОУ 

вечерняя  (сменная)  общеобразовательная школа г. Озёры Московской области, зам. директора по УВР,   « http://pedsovet.su/ »  

 


