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Общи данни
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Общи данни



1. Дати (период на обучение) 01.10.2006 – 21.02.2008

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

специализиран превод, превод на търговска кореспонденция, 
информационни технологии и превод, устен превод, езикова и 
стилова редакция, художествен превод, превод на поезия

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

преводач

2. Дати (период на обучение) 01.10.2002 – 03.07.2006

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

практически английски език, английска литература, 
американска литература, синтаксис, морфология, семантика, 
психология, педагогика, методика, информатика, латински

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

филолог
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Обучение и квалификационни форми



3. Дати (период на обучение) 15.09.1997 - 24.05.2002

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Велико 
Търново

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

английски език, немски език, мениджмънт

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

среден мениджър
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Обучение и квалификационни форми



Учебни предмети, по които преподава
педагогическият специалист
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 Английски език 

Учебен предмет от общото образование

Учебен предмет от професионалната подготовка 

 Чужд език по професията - механика 



Документи, доказващи 
образование и квалификация
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Документи, доказващи 
образование и квалификация
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Документи, доказващи 
образование и квалификация
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Документи за практическото приложение 
на усвоените знания и придобитите 

умения
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Документи за практическото приложение 
на усвоените знания и придобитите 

умения
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Документи за практическото приложение 
на усвоените знания и придобитите 

умения
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 Изборът на учебник се извършва от целия екип от преподаватели по 
английски език. Взима се под внимание най-вече възможността 
учебникът да може да бъде разделен за работа между двама 
учители, предвид големият брой часове за интензивно изучаване. 
Оценява се наличието на раздели с ясно и подробно обяснена 
граматика, съдържанието и трудността на текстовете за четене, 
пълнотата на списъците с непознати думи от уроците, моделите и 
упражненията за писане на съчинения. С оглед поддържане и 
продължаване на добрите практики спряхме избора си на 
издателството, с което сме работили и предходни години.
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Обосновка за избор на учебник и учебни 
помагала



14

Списък на лични творби

Present Simple Poem 
Стихотворение за сегашно просто време 

 
Искам да науча времената 
и започвам с тези с днешна дата. 
Present Simple е сегашно просто време. 
За мен обаче си е цяло бреме. 
 
Кога да го използвам аз се чудя. 
Когато в един и същи час сутрин аз се будя. 
Когато правя нещо често, рядко, обикновено,  
никога, винаги или понякога доста разредено. 
 
Когато нещо по принцип е валидно, 
а не само за момента да е видно. 
Формата не трябва да забравям, 
защото иначе грешни изречения аз ще съставям. 
 
Да вземем един глагол от кюпа, 
учителката ни да не ни натупа. 
Да кажем, че избрали сме си „play”, 
защото играеме игри every single day. 

We play games ще кажем ний тогава, 
но при he, she, it, “s” накрая май застава. 
He plays, she plays, it plays 
often, sometimes or only in some days. 
 
Когато “y” е след съгласна, 
учителката става бясна. 
Забравям да го превърна аз във “i” 
и на надеждите за тройка слагам край. 
 
Кога ли трябваше да сложа „es”? 
Не помня! Никакъв шанс да имам шест! 
Трябва да запомня два-три примера, уви, 
за да ми напише поне три. 
 
When he crosses the street 
He goes on his feet. 
When she wishes for snow 
She watches the ground under her toe. 
 
He fixes the roof with tiles brand new 
While she mixes the stew. 
Още малко май остана 
граматиката сложна аз да схвана. 

Въпросите образуват се със “do” 
и отрицателните форми, too. 
„Do“ превръща се във „does“, 
когато се отнася за него, нея, но не и за нас. 
 
И да обобщим: за сегашно просто запомни 
единствено числото три. (3 ед.ч.) 
Само в него глаголите се променят 
и за окончанието “s” се женят. 
 
Checklist - първо, изречението преведи 
Второ, на въпроса кога отговори 
После, кой е вършителят определи 
и накрая каква глаголна форма ще сложиш ти. 
 
What do you do? 
I’m a teacher. And you? 
I’m a student, but he is not. 
He doesn’t want this awful lot. 
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Информация за приноса за подобряване на 
материално-техническите условия

 Компютърен речник, който позволява съставянето на 
собствени списъци с непознати думи. Програмата 
притежава три тестови функции, статистика за броя 
научени думи, прогреса на учениците и успеваемостта
им като процентно съотношение. Изключително 
лесният и интуитивен интерфейс позволява 
записването на думите в текстови файлове, удобни за 
редактиране и принтиране, както и ползването на 
такъв вид файлове за зареждане в програмата.



 В преподаването си се водя най-вече от практическата приложимост на 
заложената в учебния материал информация. Поставям си реалистични цели, 
свързани с усвояването на конкретна езикова единица. Особено внимание 
обръщам на основните знания и умения, които трябва да придобият всички. 
Старая се да подобрявам не само английската им езикова култура, но и 
българската. За мен е много важно да проверявам разбирането на 
многослойните значения на английските думи и правилното им тълкуване. 
Опитвам се да насочвам винаги вниманието на учениците към контекста при 
избора им на подходящ превод. Подхождам с много търпение и постоянство към 
учебния процес, с каквото смятам, че трябва да са въоръжени и учениците, за да 
постигнат исканите от тях резултати.
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Философия на преподаване


