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Националност: България

Дата на раждане: 04.10.1970 г.

Пол: Жена

Сфера на работа: Образование 

(Педагогика)

Заемана длъжност: Старши 

учител по английски и руски 

език

Име и фамилия : Мария Петева 

Георгиева

Адрес: гр.Кърджали

Телефон: 088 724

E-mail: meri7_1970@abv.bg 
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Моето
училище
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 Диплома от Пловдивски университет “Паисий 

Хилендарски”, Филиал Любен Каравелов, гр. Кърджали. С 

наименование на професионалната квалификация 

“Български език и руски език (1991 г. )” и “Български език и 

английски език (2000 г. )”.

 Педагогически стаж от 24 години.

 Участие в проекти “Успех” и “Твоят час”

 Участие в семинари на “Express publishing”

Професионална квалификация и опит
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 Удостоверение за участие в обучителен курс на тема 

“Управление на ефективни екипи” от сдружение 

“Алтернатива за теб”, гр. Велико Търново

 Удостоверение за участие в обучителен курс на тема 

“Менторството като двустранен педагогически 

процес” от сдружение “Алтернатива за теб”, гр. 

Велико Търново

 Удостоверение за участие в обучителен курс на тема  

“Управление на свободното време на учениците в 

образователната среда” от сдружение “Алтернатива 

за теб”, гр. Велико Търново
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 Удостоверение за успешно преминато обучение на тема 

“Интерактивни методи”, 2005 г. от Център “Отворено образование”,

гр. София.

 Удостоверение за завършено обучение на тема “Базови и специфични 

компютърни умения на учители”, 2006 г. от Министерство на 

образованието и науката, Национален педагогически център, със 

съдействието на Майкрософт България.

 Участие в проект “Включващо обучение” по оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси” на Министерство на образованието 

и науката в Детския международен лагер “Хелиос” през 2013 – 2016 г.



Отговорности на учителя
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• Участвам в дейности, свързани с подготовката, организирането и 

провеждането на оценяването на входното и изходното равнище за 

оценяването на знанията и уменията на учениците от 

съответния клас.

• Участвам в подготовката и провеждането на училищни 

тържества и празници 

• Водя протоколи от заседанията на Педагогическия съвет

• Участие в дейностите на различни училищни комисии
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• Използване на подходящи образователни методи и техники, които 

дават възможно най-оптимален резултат в конкретна учебна 

ситуация, мотивират и стимулират личностно развитие.

• Обогатяване на учебния процес с интересни факти и занимателни 

елементи; 

• Изграждане на общи знания, умения, отношения и ценности във 

всяка ученическа възраст;

• Формиране у учениците разбирането за ученето като съзнателно 

усилие, изискващо организираност и възпитание в 

самостоятелност и поемане на отговорност за собственото им 

учене, действия и поведение.
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Благодаря Ви!
За връзка:

088 724

meri7_1970@abv.bg 


