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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Йорданка Петрова Господинова 
 

  

 Република България, село Нова Камена, 9493, улица „Четвърта“№5 , http://bg.guide-
bulgaria.com/NE/dobrich/tervel/nova_kamena?t=locations 
   Мобилен телефон  0886727231       

 E-mail : dani_kosi@abv.bg 

Уеб-сайт   

Социална мрежа/чат  https:// jordanka.gospodinova www.facebook.com/       
                                         https://twitter.com/jordanka71 

Пол  Жена | Дата на раждане 12.07.1971г. | Националност: България 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ       24   

25 години трудов стаж като учител по БЕЛ 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

Висше  Магистър – Българска филология – Диплома серия А 93 №020811, рег.№16463/10.07.1995 г. издадена от 
ВПИ „Константин Преславски“ град Шумен http://shu.bg/index.php 

Професионална квалификация – учител по български език и литература  в СОУ – 10.04.1997 г. Свидетелство  
Серия BC-95 №0004198 издадено от http://shu.bg/index.php 

ВПИ „Константин Преславски“ град Шумен  

Професионална квалификация – учител по информационни технологии на ученици от 5 до 8 клас –  
04.12.2006 г.  Удостоверение Рег.№0556 издадено от 

ВПИ „Константин Преславски“ град Шумен http://shu.bg/index.php 

Придобита пета професионална-квалификационна степен  Свидетелство Серия ПК 2016, 
 Регистр.№13211/12.10.2016г.  издадено от ДИКПО гр.Варна, ШУ“Епископ Константин Преславски http://dikpo.shu.bg/news.html  

Придобита четвърта  професионална-квалификационна степен   Свидетелство  

Рег.№16763/07.11.2018 г. издадено от ДИКПО гр.Варна, ШУ“Епископ Константин Преславски http://dikpo.shu.bg/news.html 
 

 

 
 
 
 
 
 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 
 

 

ДЛЪЖНОСТ 
  Старши учител по БЕЛ и Информационни технологии 

 От 19.09.1996  г. е учител в ОУ“Отец Паисий“ село Нова Камена, ул.“Втора“№15 

https://ouotecpaisii.com/  

 

 

 

             Майчин език Български език 

  

              Други езици                               

Руски език : Четене – добро. Писане – добро. Разговор – добро. 

Комуникационни умения Добри комуникационни умения. 
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                Дигитални умения                 Microsoft Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint™)  и Internet 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ   

 

 
Професионални умения  Работа с деца. Работа в екип. 

 

 Удостоверение №08-0040/10.12.2005 г. за завършен курс на обучение „Ръководители на компютърни 

кабинети“ 
Удостоверение №08-0151/30.03.2006 г. за завършен курс на обучение „Базови и специфични 

компютърни умения на учители“ с изучавани дисциплини MS Windows, MS Word, MS Exsel, MS Power 

point, Internet. 

  

Други умения Oрганизационни умения. Отговорност към поетите ангажименти, лоялност, креативност 
Работа в динамична среда. Класно ръководство. 
Обича поезията. 
Обича пчелите. 
Обича животните и хората. 

Свидетелство за управление на 
МПС 

Kатегория  В 

Публикации 

 

 

 

 

 

         

 

Проекти 

                             

Препоръки 

  

 

     

 

Сертификати 

и  

курсове 

                                                     

„Художествен жест на отрицание на хаоса“ – в  „Поглед в Йовковия свят“ – Сборник с доклади, 
изнесени на Научната конференция „Йордан Йовков – живот и творчество“ в Добрич по случай 
115-годишнината на писателя, Добрич, 1996г. 

„Съпротивата на текста „Смъртни петна“ от Борис Христов – щрихиране на присъствието й“ –
„Литературен вестник“ – 31.01 -06.02.1995 г. 

„Срещата на две цивилизации в поемата „Изворът на белоногата“ от Петко Р. Славейков – 
„Литературен вестник“ – 05 – 11.07.1995 г.  

 

„Твоят час“,  „Занимания по интереси“, „Работа с ученици от уязвими групи“, „Подкрепа за 
успех“ 

 

Препоръка  Изх.№22/21.04.2016 г. от Директора на ОУ“Отец Паисий“ село Нова Камена за 
допускане до процедура за придобиване на професионално-квалификационна степен 

 

 

Удостоверение  Рег. №БДП – К 478/60/17.12.2010 г. , издадено от  СУ“Климент Охридски“ 
https://diuu.bg/ – ДИУУ – Методика на обучението на децата и учениците по БДП – 5-8 клас   2 
кредита 

Удостоверение  Рег.№ БДП – К 925/44/24.07.2016 г., издадено от РУ“Ангел 
Кънчев“https://www.uni-ruse.bg/ – Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП          
2 кредита 

Сертификат № КПС –ИКС -486  - 05-09.08.2013 г., издаден от Национален институт за обучение 
и квалификация в системата на образованието https://www.niokso.bg/ – Обучение на 
педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в 
интеркултурна среда 

Сертификат  за участие в квалификационен семинар на тема: „Планиране и организиране на 
учебно-образователния процес по български език и литература през учебната 2013-2014 г. „ -11-
12.09.2013 г. , РИО – Добрич http://ruodobrich.bg/ 

Удостоверение Рег. №5260/01.08.2016 г., издадено от ДИКПО гр.Варна, ШУ“Епископ Константин 
Преславски http://dikpo.shu.bg/news.html  – Литературни и социокултурни компетентности в 
Програмата за 5 клас(общообразователна подготовка)    0,5 кредита 

Удостоверение Рег. №1607/28.11.2016 г. издадено от ДИКПО гр.Варна, ШУ“Епископ Константин 
Преславски http://dikpo.shu.bg/news.html,  – Културната карта в българската литература  0,5 
кредита  

Удостоверение Рег.№000292 , издадено от ИК“Анубис“  https://www.anubis.bg/- Обучението по 
български език в условия на билингвизъм    1 кредит 
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Удостоверение Рег. №4093/11.06.2018 г.,  издадено от ДИКПО гр.Варна, ШУ“Епископ 
Константин Преславски http://dikpo.shu.bg/news.html   - Иновативни практики в обучението по 
български език    1 кредит 

Удостоверение Рег. № ПС 0471/03.11.2018 г., издадено от Сдружение „Център Образование за 
демокрация“ гр.Пловдив http://centerbg.org/ – Работа с деца и ученици с агресивно поведение   
1 кредит 

Удостоверение Рег. № ПС 0502/25.11.2018 г.  издадено от Сдружение „Център Образование за 
демокрация“ гр.Пловдив http://centerbg.org/   – Работа с трудни родители  1 кредит 

 

 

http://dikpo.shu.bg/news.html
http://centerbg.org/
http://centerbg.org/

