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Лична информация 

Собствено  име  фамилия Йорданова, Таня, Маринова 

Адрес с. Владислав, общ. Стражица, обл. В. Търново 

ул. „Рила”6  

Република България 

Телефон 0878883563 

E-mail tanq_jordanova65@abv.bg 

Националност България 

Дата на раждане 09.02.1965г. 



Трудов стаж 

Дати От 1987 год.  до сега  

Заемана длъжност  Старши учител общообразователен предмет прогимназиален етап 

Име и адрес на 

работодателя 

СОУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица 

Образование и обучение 

Дати 1983-1986 год. 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Химик, учител по химия, с втора специалност физика 

Основни 

предмети/застъпени 

професионални 

умения 

             Висша математика, обща физика, кристалохимия, обща и   

неорганична химия,  теоретична физика, педагогическа 

психология, педагогика, квантова химия и строеж на веществото,  

аналитична химия, органична химия, физикохимия, теоретични 

основи на органичната химия, теоретични основи на химичната 

технология, биоорганична химия, методика на обучението по 

химия, методика на обучението по физика, физични методи в 

химията, неорганична химична технология, органична химична 

технология, високомолекулни съединения.  



Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

ПУ „Паисий Хилендарски” 

Ниво по националната 

класификация  

магистър 

Дати До 1983 год. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

ЕСПУ” Бачо Киро” 

гр. Павликени 

Ниво по националната 

класификация 

Средно образование 

Лични умения и 

компетенции 

Майчин  език  Български език 

Социални умения и 

компетенции 

Отлични комуникативни умения 

Способност за работа в екип 

Коректност 

Отговорност 

Организираност 



Организационн

и умения и 

компетенц

ии 

Април 2012 год. 

„Център за контрол на качеството на училищното образование” гр. София 

„Практики за обучение и оценяване на грамотност по природни науки” 

Октомври 2011 год. 

Център за иновации в образованието „Протекта” 

„Разработване на документацията и организация на педагогическия процес за  

деца с допълнителни педагогически потребности” 

Декември 2010 год. 

ТУ-София ИПФ – Сливен Сектор „Следдипломно  обучение” 

„Методика на обучение по БДП  I-IV и V-VIII клас” 

2007 год. 

Фондация европартньори 2007 

„Стрес и справяне със стреса в професията на учителя” 

Септември 2007 год. 

„Национален педагогически център” гр. София 

Модул „Биология” за учебен предмет в VI клас „Човекът и природата” 

Март 2006 год. 

„Национален педагогически център” гр. София Майкрософт България 

„Базови и специфични компютърни умения на учители по химия” 

Август 2006 год. 

„Национален педагогически център” гр. София 

Модул „Биология” за учебен предмет в V  клас „Човекът и природата” 



•“Строгостта на учителя е по-полезна от ласката на 

родителя.” 

•Добър е не този учител, който пише на учениците си 

желаните оценки, а този който съумее да предизвика 

интерес към предмета си.  

•За всичките си 24 години педагогически стаж съм 

имала моменти на съмнение дали съм на мястото си, но 

повече са моментите на удовлетворение от 

постигнатите резултати на учениците ми.  

 





 В центъра на учебно възпитателния процес е поставен 

ученикът с неговата познавателна, емоционална и творческа 

дейност: 

•да мисли (да решава проблеми) 

•да твори 

•да бъде самоуверен 

•да се учи от грешките си. 



През учебната 2012-2013 учебна година преподавам на 

ученици по: 

• ЗП ”Химия и опазване на околната среда” VII, VIII, IX 

и X клас. 

•ЗИП ”Химия и опазване на околната среда’’VII, VIII, 

X, XI и XII  клас. 

•Класен ръководител съм на V”в” клас. 

•Група ученици, включени в национална програма “С 

грижа за всеки ученик” модул1 “Осигуряване на обучение 

на талантливи ученици за участие в ученическите 

олимпиади”. 



• Планиране и подготовка на учебния процес 

•Използване на подходящи образователни 

методи и техники които: 

  - дават оптимален резултат в учебния процес 

  -мотивират учениците и стимулират 

личностното им развитие 

•  Обогатяване на учебния процес с интересни 

факти и занимателни елементи 

•Използване на учебно-технически средства и 

материали, подходящи за постигане на 

оптимални резултати.  



•Годишни тематични разпределения 

•Учебни програми по ЗИП 

•Използване на ИКТ в образователния процес-презентации 

на теми 

•Диагностични средства за оценка и критерии за оценяване 

• Подготовка на учениците от VII клас за НВО 

•Участия на ученици в олимпиади 

 







•Годишни тематични разпределения по ЗП VII-X клас 

• Учебни програми по ЗИП  VII-XII клас 

• Учебни помагала и сборници 

• Тестове отчитащи входно и изходно ниво, както и критерии 

за оценяване 

• Текущи тестове след всеки раздел на учебната програма 

• Участия на ученици в олимпиади 

• Снимков материал 




