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Лична информация

• Светлана Евгениева Живкова
• 12.02.1970 год.
• гр. Исперих , обл. Разград
• гр. Стражица, обл. В. Търново

Име
Дата на раждане
Месторождение
Местоживеене

Лична информация

Светлана Евгениева Живкова
12.02.1970 год.
гр. Исперих , обл. Разград
гр. Стражица, обл. В. Търново



• Професионални умения и компетентности

Образование:
 висше
Специалност:
Предучилищна и начална училищна педагогика
Учебно заведение:
Великотърновски университет
“Св. Св. Кирил и Методий”

Професионални умения и компетентности

Предучилищна и начална училищна педагогика

Великотърновски университет
“Св. Св. Кирил и Методий”



ТБТ  “Мария Кюри”
гр. Разград
специалност:
Биотехнологичен синтез

ВВОВУ “Васил Левски”
гр. Велико  Търново
 квалификация/специалност:
Организация и управление на малки фирми

ТБТ  “Мария Кюри”

специалност:
Биотехнологичен синтез

ВВОВУ “Васил Левски”
гр. Велико  Търново

квалификация/специалност:
Организация и управление на малки фирми



Професионални умения и 
компетентности

 Сертификат – 2011 г.
Повишаване на професионалните компетентности на тема:
“Разработване на документацията и организация на 

педагогическия процес за деца с допълнителни 
педагогически потребности (СОП)”

 Удостоверение – 2012 г.
Работа с компютри и ИТ за 1 
Софийски  университет  “Св. Климент Охридски”

Професионални умения и 
компетентности

Повишаване на професионалните компетентности на тема:
“Разработване на документацията и организация на 

педагогическия процес за деца с допълнителни 
педагогически потребности (СОП)”

2012 г.
Работа с компютри и ИТ за 1 – 4 клас
Софийски  университет  “Св. Климент Охридски”



Професионални умения и 
компетентности

 Сертификат – 2013 г.
“ Повишаване мотивацията за учене на учениците”

 Сертификат – 29.07. –
“  Обучение на педагогически специалисти за работа 

с деца и ученици със специални образователни 
потребности  СОП)”

Професионални умения и 
компетентности

“ Повишаване мотивацията за учене на учениците”

– 02.08.2013 г. 
“  Обучение на педагогически специалисти за работа 

с деца и ученици със специални образователни 



Професионални умения и 
компетентности

 Сертификат – 2013 г.
“ Насилие и тормоз. в училище 
за преодоляване и превенция”

 Удостоверение – 29.11. 
“Организиране и ефективно прилагане на новия модел на 
целодневна организация на учебния процес с акцент върху 
добрите  педагогически практики”

Професионални умения и 
компетентности

“ Насилие и тормоз. в училище – педагогически стратегии
за преодоляване и превенция”

29.11. – 01.12.2013 г.
“Организиране и ефективно прилагане на новия модел на 
целодневна организация на учебния процес с акцент върху 
добрите  педагогически практики”



Професионални умения и 
компетентности

Компютърна грамотност и умения: 

- Отлично ниво на владеене на 
Microsoft Word, Microsoft PowerPoint 
- Много добро ниво на владеене на 
CorelDraw, текстообработващи и 

видеообработващи програми

Професионални умения и 
компетентности

Компютърна грамотност и умения: 

Отлично ниво на владеене на Windows, Internet, 
Microsoft Word, Microsoft PowerPoint и др. 

Много добро ниво на владеене на Microsoft Excel, 
, текстообработващи и 

видеообработващи програми



• Професионални умения и компетентности

В СОУ “Ангел Каралийчев”, гр. Стражица 
работя от 14.08.1996 г. на длъжност 
Завеждащ административна служба.

От 01.09.2011 г. –
 Общ трудов стаж: 22 години

Професионални умения и компетентности

В СОУ “Ангел Каралийчев”, гр. Стражица 
работя от 14.08.1996 г. на длъжност –
Завеждащ административна служба.

– младши възпитател
Общ трудов стаж: 22 години



• Основни функции
Планиране и подготовка на учебния процес.
 Провеждане на обучение по съответните предмети.
 Използване на подходящи образователни стратегии, методи и 

техники,
• които:
• - дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация;
• - отговарят на различни образователни потребности на 

учениците;
• - мотивират учениците и стимулират личностното им 

развитие;
• - реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки.

Планиране и подготовка на учебния процес.
Провеждане на обучение по съответните предмети.
Използване на подходящи образователни стратегии, методи и 

дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация;
отговарят на различни образователни потребности на 

мотивират учениците и стимулират личностното им 

реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки.



• Самоподготовка

Учебна 2012/2013 година



• Самоподготовка 

учебна 2011 – 2012 година



ДЕЙНОСТИ ПО  ИНТЕРЕСИДЕЙНОСТИ ПО  ИНТЕРЕСИ

Учебна 2011 – 2012 година



ДЕЙНОСТИ ПО  ИНТЕРЕСИДЕЙНОСТИ ПО  ИНТЕРЕСИ

Учебна 2012 – 2013 година



учебна 2013 – 2014 година



учебна 2014 – 2015 година



учебна 2014 – 2015 година



БЛАГОДАРЯ  ЗА  ВНИМАНИЕТО!

СВЕТЛАНА  ЕВГЕНИЕВА  ЖИВКОВА

Мл. възпитател  в СОУ “Ангел Каралийчев”

гр. Стражица, обл. Велико Търново
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