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• От 2004 година съм действащ учител по история и цивилизация в ПГ по СГС – гр. 
Кърджали. Висшето си педагогическо образоване завърших в ПУ „Паисий 
Хилендарски” - филиал „Любен Каравелов”, град Кърджали със специалност 
„Български език и история”, по държавна поръчка. Средното си образование завърших в 
СОУ ”Петко Р. Славейков” - град Кърджали в паралелка с предпрофесионална
подготовка през 1998 г.Още като ученик съм имал интереси в областта на историята, 
краезнанието; участвал съм в редица краеведчески проучвания в Източните Родопи и на 
други места в страната. Активно съм се занимавал и с пещерно дело, спелеология, 
алпинизъм, военно дело, член съм на ААСО – Алпийски аварийно-спасителен отряд, 
град Кърджали, като съм взел участия в спасителни акции, за което съм награден като 
носител на значката „Бронзов прилеп”. 

• Военната си служба проведох в Национален Военен Университет „ В Левски” -
град В. Търново, със специалност - командир на мотострелково отделение и я завърших 
в 34-ти мотострелкови батальон втора механизирана рота с чин младши сержант в гр. 
Момчилград. В периода 1999 – 2004г. взех активно участие в археологическите 
разкопки под ръководството на проф. Николай Овчаров, доц. Иван Джамбов,   и други 
археолози и историци в Източните Родопи и на територията на град Кърджали. Работил 
съм в съвместни екипи от археолози и историци към Регионалния исторически музей в 
гр. Кърджали и Пловдивски университет”Паисий Хилендарски”.
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• Участвал съм в археологическите проучвания на крепостите 
Патмос, Моняк, Перперикон и Татул, където придобих важен ценен 
опит и практически умения в историческата предметно-научна област 
и най-вече – научих се да работя в екип. 

• Имам и добър практически опит в частния сектор, работил съм в 
различни фирми и предприятия в производството, 
строителството,туризма,охрана, сферата на услугите и друга дейност в 
условията на динамична и висококонкурентна среда и под високо 
напрежение.

• През годините в училище съм работил по различни инициативи –
двугодишна работа с ученици по проект „Успех” в периода 2012-
2018г., като създадох училищните клубове „Историята на моето 
селище” и  „ Риболов и природа”. „Сървайвър“,“Млад краевед“ Като   
учител с  дългогодишен  стаж в ситемата на образованието  смятам, че 
ще бъда в полза на повереното Ви училище с приноса си към 
развитието на училищната дейност в областта на извънкласните 
занимания по интереси, съобразени с идивидуалността на всяко дете.



Образование

• ПУ „Паисий Хилендарски“ ф-л „Любен 
Каравелов гр.Кърджали“ 1998-2002

• Специалност- Български език и история

• Степен- бакалавър

• Jordanpaskov79@abv.bg
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• Квалификации

• Курсове

• 2018 год.

• Jordanpaskov79@abv.bg

• Компетенции за демократична култура 
програма „Дигитално гражданство“

• „Управление на свободното време на 
учениците в образователна среда“



Клубове

• Клубове и извънкласна дейност

• Клуб „Историята на моето селище“

• Клуб „Млад Краевед“

• Клуб“Сървайвър“

• Клуб“Риболов и Природа“



Презентации

Руско-турска 
освободителна война 

1877-1878г.
Урок за нови знания в 11 

клас
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