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Представяне 

Раздел1:

“Винаги правя това, което не мога, 

за  да мога да се науча да го правя.“

Пабло Пикасо
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Представяне.Общи сведения.

Раздел1:

Член на Методическото 

обединение на началните учители;

Член на методическото обединение 

на чуждите езици.

Участие в работни групи с различна 

по естество учебно-

образователна,педагогическа  

дейност;

Участие в лекции,курсове,сбирки, 

семинари, обучения и др.
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Europass
автовтовтобиография 

Приложете снимка

Лична информация

Собствено (и) име 

(на) / Фамилия(и)

Милена Дончева Петрова

Адрес ул Любен Каравелов  №32, 

гр.Стражица, 

5150, държава България . 

Телефон +359 61613355   

+359 897252716

Факс не

E-mail marti_plam@abv.bg

Националност българин

Дата на раждане 27.03.1973

Пол Жена



Предпочитана 

длъжност / 

Сфера на 

работа

Образование.Начален педагог-

Старши учител

Трудов стаж

Дати 10.09.1995г.-14.09.2001г.

Заемана

длъжност 

Възпитател в СОУ”А.Каралийчев”

Гр.Стражица

Дати

Заемана

длъжност 

15.09.2001г.–30.09.2002г.

Начален учител с преподаване 

Природознание–ІVклас,

Изобразително изкуство-ІІІ клас

Ръчен труд – І клас



Дати 01.10.2002г.  до  момента

Заемана 

длъжност или 

позиция

Старши учетел – учител по 

английски език ІІ-ІV клас

Основни 

дейности и 

отговорности

Планиране, организация и 

провеждане на образователно-

възпитателен процес, създаване 

на тематичен годишен план по 

английски език  за  ІІ, ІІІ и ІVклас, 

план конспект за  открит урок по 

англ. език-ІІ клас, 12.12-2012г



ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ШУ”Епископ Константин Преславски”

Дати 01.10.1991г.-14.07.1995г.

Наименование на 

придобитата 

квалификация

Начален учител  

Ниво по 

националната 

класификация 

Магистър

Основни 

предмети/застъпени 

професионални 

умения

Теория на възпитанието, Дидактика, Педагогическа 

диагностика, Педагогическа и възрастова 

психолагия,Математика, Информатика, История на 

България, Аудиовизуални и информационни технологии  

в обучението. История на педагогиката и българското 

образование, английски език

Методика на обучението по:

-български език  и литература

-математика

-музика

-природознание и родинознание

-физическо възпитание 

-изобразително изкуство

-труд  и творчество



ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  НА  

ОБРАЗОВАТЕЛНО -КВАЛИФИКАЦИОННА

СТЕПЕН   НУП-ЧЕ Английски език

Дати ІХ .2000. до  VІІ.2003г.

Наименование на 

придобитата 

квалификация

Педагог, Начален учител и учител по английски 

език І-ІV клас

Основни 

предмети/застъпе

ни 

професионални 

умения

Ниво по 

националната 

класификация 

Теория на възпитанието, Дидактика, 

Педагогическа диагностика, Педагогическа и 

възрастова психология, Детска литература на 

английски език, Лингвистични особености при 

усвояване на английски език  в детска възраст, 

Математика, Информатика, История на 

България, Аудиовизуални и информационни 

технологии  в обучението.

Методика на обучението по предмети

-английски език

-български език  и литература…

БАКАЛАВЪР



Образование и 

обучение

Образование

ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ВЕЛИКОТЪРНВСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

“Св. Св. Кирил  и Методий”

Дати 30. 03. 2006г. - 26. 09. 2008г.

Наименование на 

придобитата 

квалификация

СПЕЦИАЛНОСТ - ТУРИЗЪМ

Основни 

предмети/застъпе

ни 

професионални 

умения

Ниво по 

националната 

класификация 

Въведение в туризма

Геоикономика

Икономика на турзма

История на цивилизацията

Рекреационна икономика

Основи на правото

Съвременни видове туризъм

Предприемачество в тур.бизнес…

МАГИСТЪР



Майчин (и) език 

(езици)

Български език

Чужд (и) език 

(езици)

Английски език

Самооценяване Разбиране Разговор

Европейско ниво 

(*)

Слушане Четене Участие

в 

разговор

Самостоятелно

устно

изложение

Английски Език
B1 B1 B1 А2 А2

Руски Език
А2 В2 A2 A2 А2



Социални 

умения и 

компетенции

Умея да създавам и поддържам 

благоприятна атмосфера, която  

допринася и стимулира добър 

психологически климат, коректни 

взаимоотношения, конструктивно 

общуване и сътрудничество.Тези умения  

са  ми от полза  както  по време на 

учебния процес при работата ми с 

учениците, така и  в колектива на 

работното ми място и извън него.

Организационн

и умения и 

компетенции

Отговорност, лоялност, способност за 

вземане на решения и справяне със 

стресови ситуации. способност за 

работа в екип; Отлични способности за 

работа в екип; добри комуникативни 

умения; мотивация и амбиция за успех; 

енергичност; стремеж към динамика и 

развитие.

Технически 

умения и 

компетенции

Използвам  успешно CD косетофонDVD 

Player, компютър, интернет, 

интерактивна бяла дъска, програма 

ЕНВИЖЪН-1 компютър –100 мишки

Компютърни 

умения и 

компетенции

Използвам ежедневно Word, movie 

maker, power point, adobe photo shop 

elements, ulead studio, електронен 

учебник…



Няма как човек, който не е съгласен да учи цял живот, 
да бъде добър учител. Училището може да бъде желана
територия за учениците, но само ако стане желана
територия за учителите. Не е възможно да предадеш
нещо, което не притежаваш. Затова първо човек трябва
да открие удоволствието от работата за себе си, за да 
може да я предаде на останалите. Моята философия за 
образованието поставя в центъра ученика. Отчитам
ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да 
работим върху развиването на индивидуалните
потребности на ученика .За жалост, много родители са 
погълните от бремето на ежедневието, и всеки неуспех 
на тяхното дете считат, че е рожба на учителска 
некомпетентност, а не на прекъсналата се  нишка в 
триъгълника –ученик, учител, родител. Трябва да 
работим в посока за активно включване на учениците не 
само в процеса на учене, а и в развиване на неговия
духовен, ценностен и емоционален свят. Не всички сме
се родили с еднакви способности, възможности, 
таланти…

Раздел 2 



Аз Вярвам, че всяко дете носи в себе си желание за изява
,развитие и стремеж към съвършенство .Паралелно с това, аз 
вярвам, че за да се образова всяко лице, трябва да му се 
предостави свободата да учи, да изказва мнението си и да 
прави грешки. Стремя се да създавам среда, която позволява
на децата да се чувстват комфортно. Вярвам с цялото си 
сърце в концепцията на  групата, класа и мястото на всеки
ученик в нея със своите положителни и отрицателни
качества.Моята цел е да достигна до всеки ученик. 

За да достигна  до техният свят ,

аз се опитвам да премахна академичната бариера  ,

като се опитвам да включа всяко едно дете в  урочен

или извънурочен проект, където те творят, пеят, 

танцуват, конструират, проявяват творчество, 

креативност, където аз и те, можем да говорим свободно

на един език-езика на  приятелството, уважението, 
добродетелта, любовта и  доверието. Мисля, че за да си 
добър учител ,първо трябва да си  добър човек-

позитивен и  добронамерен  дори и в градивната си 

критика. А , за да  си  обичан  учител -трябва де  не си 

Изгубил  детето в себе си, за да можеш да разбираш 

детската душа.Опитвам се да бъда едновремено учител, 
родител, приятел, духовен наставник и довереник.

Мисля ,че успявам!



РАЗДЕЛ 3:

1. Общи сведения.

Дейността ми на  учител е свързана с  изграж-

дане на добри взаимоотношения и организационни

връзки с:

 Ученици и родители ;

 Учители и възпитатели от училището;

 Колеги от други училища;

 Управленския и административен персонал на

училището;

 Експерти от МОН; 

Отговорности на учителя/ Учебни 

програми



РАЗДЕЛ 4:

Описание на педагогическата и 

научно- методическата дейност





Извънурочна дейност : 

• Проекти:

• Учавствам в изготвяне на международните проекти в училището и 

тяхното реализиране.Заедно с учениците по чужд език работим по 

месечните дейности заложени в проектите:

РАЗДЕЛ 5:

1. “AWARE OF OUR CULTURE ROOTS”

2. «THE MAGIC POWER OF WATER AND PLANT”



Извънурочна дейност : 
РАЗДЕЛ 5:

«THE MAGIC POWER OF WATER AND PLANTS«
Участие в международния проект  и изготвяне на

на  българския ритуал-КУКЕРИ, за прогонване на злото и

за   плодородие през годината, представен в

гр.Анани, Италия.



Извънурочна дейност :
Изготвяне на Коледен сценарий -2011г 

РАЗДЕЛ 5:



Международен ден на езиците-сценарий-2011 



3.Коледен празник ІV клас-2012г. 



Извънурочна дейност : 
Участие в лекция -Толерантност и Равнопоставеност

в СОУ ,А.Каралийчев, лектори:Доброволци към 
клуба “Ловци на митове, гр. В.Търново

РАЗДЕЛ 5:



Извънурочна дейност : 
Провеждане на демонстрационен открит урок с ИБД и 
програма Енвижън, след  откриване на първия компютърен
кабинет в област В.Търново, с най-новата софтуерна
програма Classroom Management Software. Гост  бе и инж. 
Розалия Личева, началник на Регионалния инспекторат по 
образованието- В.Търново.

РАЗДЕЛ 5:



РАЗДЕЛ  5

Извънурочна дейност : 

Ръководител на мини 

балет  и съвремени танци. 

Участия в училищни, 

общоградски и общински 

празници и фестивали !

снимки от танца

“Моя лейди”



РАЗДЕЛ  5

Извънурочна дейност : 

Ръководител съм  на 

“Мини балет  и съвремени

танци”.  Участваме в 

училищни, общоградски и 

общински празници и 

фестивали !

снимки от танца

“Любовта е по-силна”



РАЗДЕЛ  5

Извънурочна дейност : 

Ръководител съм  на 

“Мини балет  и съвремени

танци”.  Участваме в 

училищни, общоградски и 

общински празници и 

фестивали!

снимки на участниците в  танца

“Да спасим природата”



РАЗДЕЛ  5
Извънурочна дейност : 

Работа с морски материали: 



РАЗДЕЛ  5
Извънурочна дейност : 

Изработване на 

коледни кълбета,

с помощта на 

лепило, прежда и 

балони.



Професионална квалификация:

РАЗДЕЛ 6 -ПРИЛОЖЕНИЯ



Квалификационна дейност:

РАЗДЕЛ 6 -ПРИЛОЖЕНИЯ

“”Възможности за  

финансиране и 

разработване на

успешни проекти”

16.04.2009г

Семинари:

“ENGLISH LANGUAGE 

TEACHING  SEMINAR

1.Developin reading skills

2.Using video in the 

classroom

25.02.2010г.



Квалификационна дейност:

“Текушща

квалификация по 

ЧЕО за начални  

учители”

№0433/16.01.2006г.

Курсове на обучение:

“Дигитални  

технологии  в  

началното обучение”

№730/22.12.2006г.

РАЗДЕЛ 6 -ПРИЛОЖЕНИЯ



“Базови и

специфични 

компютърни уменя

на учетели по НУП”

№04-2107/13.12.2006Г.

Курсове на обучение:

“Модели на 

взаимоотношение 

между учители и 

ученици”

№04-0608/04.02.2010

Квалификационна дейност:

РАЗДЕЛ 6 -ПРИЛОЖЕНИЯ



Професионална 

квалификация по 

БДП  І-ІV  V-VІІІ клас.

№212472/28.12.2010г.

ИПФ  гр.Сливен

Професионална квалификация:

“Септификат-

Квалифицирана

да провежда обучение

при интегриране на

технологията 

Multiple-Mouse   в 

педагогическата

практика”

Майкрософт  гр.Бургас

№00846/13.03.2011г.

Квалификационна дейност:

РАЗДЕЛ 6 -ПРИЛОЖЕНИЯ



НАЙ-ЦЕННИТЕ    ГРАМОТИ  ЗА МЕН




