
   Автобиография  Мария Раданова Георгиева  

1 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Мария Раданова Георгиева 
 

 

 Р България, гр. София, 1231, ж.к.„Свобода“, бл.33, вх. А, ап. 18 

    Мобилен телефон       0886852766 

 E-mail  radanova06@abv.bg 

Уеб-сайт  http://mariageorgieva.weebly.com/  

 

Пол  Жена         Дата на раждане  06/06/1968               Националност  България 

 

 

Професионален опит                                          

Дати                                                                    
Заемана длъжност или позиция 

Основни дейности и отговорности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               Име на работодателя                                               

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 
Дати                                                                             

Заемана длъжност или позиция                             
Основни дейности и отговорности  

 
 
 
 
 
 

 
 

Име на работодателя                                                 
Сфера на дейността или сферата на  

работа  
Дати  

Заемана длъжност или позиция         
Основни дейности и отговорности  

 
 

 
     
             

Име на работодателя                                  
Вид на дейността    

  

  

 

 

 
  
   
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                  
 
 

 

ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО 
КАНДИДАТСТВАТЕ 

ДЛЪЖНОСТ 
 

 
                                                                                                                                                         

2010 – до момента                                                                                                                        
Старши учител 
Участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност по 
съответния учебен предмет в училището. Участва в дейности, свързани 
с подготовката, организирането и провеждането на оценяването на 
входното и изходното равнище и/или външно оценяване на знанията и 
уменията на учениците от съответния клас. Подпомага дейностите по 
разработване на тестове, задачи, материали и критерии за оценяване на 
знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или 
модул. Анализира и обобщава резултатите, получени от оценяването на 
входните и изходните равнища и/или от външно оценяване по 
съответния учебен предмет или модул на равнище клас.  
54.СУ“Св. Иван Рилски“, София, http://54suivanrilski.com/                                                           
Образование 
 
1996 – 2010                                                                                                                                   
Начален учител                                                                                                                          
Планира образователната дейност и прогнозира очакваните резултати. Използва 
и показва ефективни методи, средства и материали и образователен 
инструментариум за реализация на дадена образователна дейност. Изготвя 
годишно разпределение на учебния материал. Участва в разработването на 
училищни учебни планове и разработва учебни програми в случаите, предвидени 
в нормативни актове и документи. Планира дейността на класа като класен 
ръководител, взаимодействието с родителите и социалната среда и 
диагностичната дейност, свързана с развитието на учениците.                                
54. СОУ „Св. Иван Рилски“, гр. София                                                                                                    
Образование 
                                                                                                                                                  
1995 – 1996                                                                                                                                                    
Възпитател 
Планиране и подготовка на възпитателно-образователната дейност; 
Провеждане на адекватно обучение по съответните предмети. Използване на 
актуални образователно-възпитателни стратегии, даващи оптимални резултати, 
отговарящи на ученическите потребности, стимулиращи личностното развитие, 
реализиращи вътрешнопредметни и междупредметни връзки.                                                                              
54.СОУ „Св. Иван Рилски“, София                                                                                     
Образование 
 

http://mariageorgieva.weebly.com/
http://54suivanrilski.com/
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Дати                                                                                

Заемана длъжност или позиция                                  
Основни дейности и отговорности  

 
 
 
 
 
 

Име на работодателя                                                  
Вид на дейността или сферата на  

работа 
 

  

  

  
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

Дати 2014 - 2014 

Наименование на придобитата 
квалификация  

Втора ПКС 

Защитена писмена разработка  „Равнище на формираност на умения за правоговор на учениците в 4.клас“,  
научен ръководител проф.  д-р Нели Иванова 

 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация  

 
ДИУУ, СУ „Св. Климент Охридски“, София 

Дати 
Наименование на придобитата 

квалификация 
Име и вид на обучаващата или 

образователната институция 
 

Дати 
Наименование на придобитата 

квалификация 
Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 
Дати  

Наименование на придобитата 
квалификация  

Име и вид на обучаващата или 
образователната институция  

 
Дати  

Наименование на придобитата 
квалификация  

Име и вид на обучаващата или 
образователната институция  

Ниво по националната класификация 
  

1996 – 1997 
Трета ПКС  
 
 
ДИУУ, СУ „Св. Климент Охридски“, София 

 
1996 – 1997 
Специализация по Социална педагогика 

 
 
Софийски университет "Св. Климент Охридски", ЦИУУ - София  
 
1992 - 1993 
Преквалификация Начална училищна педагогика 
 
ПУ “Паисий Хилендарски“, ИПКУ „Ан. Тошева“, гр. Стара Загора 
                                                                                                                                                          
 
1987 – 1991 
Детски учител 
  
 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“,  
Магистър 

 

 

   

 

 

1991 – 1995 
Начален учител 

Планира образователната дейност и прогнозира очакваните резултати.  
Използва и показва ефективни методи, средства и материали и 
образователен инструментариум за реализация на дадена образователна 
дейност. Изготвя годишно разпределение на учебния материал. Планира 
дейността на класа като класен ръководител, взаимодействието с 
родителите и социалната среда и диагностичната дейност, свързана с 
развитието на учениците.                                                                                                                                                                                                                                     
Основно училище, с. Коньово, общ. Нова Загора                                                                                     
Образование 
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Майчин език Български 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

Английски език В 1  В1  В 1 В 1 В 1  

 Certificate of Attendance, Europe school for languages and management 

 

 

Комуникационни умения Способност за предаване на опит и обучение в екип. 

Организационни / управленски 
умения 

Опит в управление на дейностите на методическо обединение начален етап като негов 
председател от 2011 г. до  днес;                                                                                                                                                                 
Опит в управлението и организацията на дейностите на клуб „Млади възрожденци“, който е 
част от Общобългарския комитет Васил Левски; 

Професионални умения По програма „Коменски“ спечелих обучение – курс „Digital Extra“ в Обединеното кралство за 
информационни и комуникационни технологии през 2013 г. По програма „Еразъм +“ 
спечелихме проект в сектор „Училищно образование“, мярка 101 и преминах успешно 
структуриран курс “Educational Technology Today“ в Кеймбридж, Обединеното кралство през 
2016 г. Добра работа по учебни проекти – самостоятелно и с колеги. Реализирани са следните 
учебни проекти за последните 5 години – по e-Twinning на тема „Опознай родината, за да я 
обикнеш“; училищни - „Аз обичам България“, „Златни страници“, „5 картини“; „Васил Левски – 
жива идея за свобода“, „Народни будители“ и „България в магнити“. Изработване на 
Lapbook/информационна книжка. По методиката Jump Math съм преподавала математика 
през 2011/2012 г. Издавахме вестник „Звънче 54“ през 2012/2013 г. Активно работя с музеи, 
Столична библиотека и Детския научен център „Музейко“. 

Дигитални умения САМООЦЕНЯВАНЕ 

Обработка на 
информацията 

Комуникация 
Създаване на 
съдържание 

Сигурност 
Решаване на 

проблеми 

 
Свободно ниво на  

владеене 
Свободно ниво на  

владеене 
Свободно ниво на  

владеене 
Свободно ниво на  

владеене 
Свободно ниво на  

владеене 

 
 

 Много добро владеене на Microsoft Office™ , интернет; 

Много добро владеене на Андроид – структуриран курс „Digital Extra“, Ковънтри, 

Обединеното кралство; 

Много добро владеене на IWB – структуриран курс „Educational Technology Today“, 

Кеймбридж, Обединеното кралство; 

Администрирам 3 уебсайта; 

Свидетелство за управление на 
МПС 

 

Не притежавам 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ 
 

Публикации 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 Презентации 

 

Проекти 

 

 

 

  

 Отличия и награди 

 

 

 

 

 

 

 

Курсове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификати 

  

Раабе, „Педагози“ , в рубриката "Добрите новини", 3  публикации - на тема "Открита 
педагогическа практика на тема „Разнообразие в растителния свят“ ,  на тема „Ден 
на природните науки в 54.СУ“,  2017 г. и „Златни страници в 54.СОУ“,  2015 г.;                                                                                                                                              
Урок на тема „Магията на Българското средновековие“ в Електронен сборник  на 
"Образователни политики в 21-ви век" , 2014 г.;                                                                                                      
В сп. "Образование и технологии" стр. 157, бр. 4/2013 г., стр.166, бр. 3/2012 r. и  стр. 
278, бр. 2/2011 г.;                                                                                                                        
10 урока за 1. клас с Mouse Mischief в "Електронна книга на учителя",  2010 г.;                                                                                                                                            

В сайта http://mariageorgieva.weebly.com/                                                                          

Национален проект- участие в „Електронна книга на учителя“ - 2010 г.;                        
Проект УСПЕХ  2011 – 2015 г.;                                                                                              
Проект „Опознай родината, за да я обикнеш“, e – Twinning,  2016 г.;                                                                                                   
Клуб „Лесно и интересно“ по проект Твоят час, 2016/2017 г.; 

Почетно отличие „Неофит Рилски“, 2015 г.;                                                                                  
Грамота за активно участие в проекта „Прочети ме“ от Българската асоциация по 
четене, 2015 г.,                                                                                                                    
Грамота за II място на XI издание на Конкурса за образователно-програмни 
продукти, категория „Интернет игри“,  2015 г. ДИУУ, СУ “Св. Климент Охридски“, 
София;                                                                                                                                 
Грамота за принос, 2013 г., 2014 г. от 54. СОУ “Св. Иван Рилски“; София;                                                                                       

Курс Digital Extra, Comenius: 15-20.09. 2013 г. – Ковънтри, Обединеното кралство, по 
програма „Коменски“;                                                                                                        
Курс Educational Technology Today, 1-12.08. 2016 г. Кеймбридж, Обединеното 
кралство, по програма „Еразъм +“;                                                                                
Курс „Създаване е апробиране на иновационни педагогически технологии и техники 
на обучение в 1. – 4. клас“, ДИУУ, София, м. февруари 2017 г., 1 квалификационен 
кредит;                                                                                                                                       
Курс „Създаване е апробиране на иновационни педагогически технологии и техники 
на обучение в 1. – 4. клас“, ДИУУ, София, м. април  2017 г., 1 квалификационен 
кредит;                                                                                                                                                                                                                                                                        
Курс „Придобиване на умения за създаване и работа с електронни тестове в 
MOODLE – базирани образователни платформи, 2012 г.;                                                             
Курс „Съвременни образователни технологии“, Национален педагогически център, 
2007 г.;                                                                                                                                               
Курс „Базови и специфични компютърни умения на учители“, Национален 
педагогически център, 2007 г.;                                                                                                                                      
Курс „Урокът в началното училище“, Национален педагогически център, София, 
2007 г.;                                                                                                                               
Курс „Текуща квалификация за начални учители“, Национален педагогически 
център, 2006 г.;                                                                                                                
Професионална квалификация по Методика на обучението по БДП 1.-4. клас, ТУ – 
София, ИПФ – Сливен, 2005 г.;                                                                                           

Сертификат за участие в семинар „Смислено внедряване на технологии“, Център 
за творческо обучение, София, 2017 г.;                                                                                          
Сертификат за участие в конференцията „Microsoft TechKnowledge Conference 
2016“, Майкрософт, Велико Търново, 2016 г.;                                                                               

http://mariageorgieva.weebly.com/
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Сертификат за участие в семинар на тема „Новият закон за предучилищното и 
училищното образование“, 54.СУ, 2016 г.;                                                                             
Сертификат за участие в уебинар на тема „Успешно преподаване и учене с 
обновените помагала за 1.клас – матемакита, околен свят, български език. Новото 
помагало „Знам и мога“ за занимания по интереси“, изд. „Просвета“, 2016 г.;                                                                            
Сертификат за участие в обучителен семинар „Електронна образователна 
платформа и интерактивни ресурси в е-учебниците от 1. – 7. клас“ , изд. 
„Просвета“, 2015 г.;                                                                                                                
Сертификат за участие в практически семинар на тема „Проектиране, създаване и 
оценяване на свободни образователни ресурси за работа с таблети и SMART 
телефони“, Раабе, София, 2015 г.;                                                               
Сертификат за участие в Пета научно-приложна конференция „Иновативни 
решения за интегриране на информационните технологии в българското 
образование“, „Нимеро“, София, 2015 г.;                                                                    
Сертификат за участие в уебинар на тема „Изобразителна дейност в интерактивна 
среда“, изд.“Просвета“, 2015 г.;                                                                                                           
Сертификат за участие в международен семинар „Ключови методи за успешно 
учене, основано на компетентности“, Фондация „Междукултурно сътрудничество“, 
София, 2014 г.;                                                                                               
Сертификат за участие в Национална конференция „Информационните и 
комуникационни технологии – средство за изграждане на знания и 
компетентности“, Перник, 2014 г.;                                                                         
Сертификат „Съвременни образователни технологии за работа в детската 
градина и в начален етап на образование“, Общностен съвет за иновации в 
предучилищното и училищното образование, София, 2014 г.;                                                                                                                  
Сертификат за участие в международна конференция „Образователни политики в 
21-ви век“, София, 2014 г.;                                                                             
Сертификат за участие в Четвърта научно-приложна конференция „Иновативни 
решения за интегриране на информационните технологии в българското 
образование“, „Нимеро“, София, 2014 г.;                                                           
Сертификат за участие в курс „Разработване на проекти и разпространение на 
добри практики по програма Коменски“ , 2013 г.;                                                        
Сертификат за участие в курс „Внедряване на интерактивна техника в 
образованието“ II част, Център за творческо обучение, София, 2013 г.;                                                                         
Сертификат за участие в курс „Работа с деца с поведенчески проблеми 
(девиантно поведение) с акценти деца СОП“, София, 2013 г.;                                                  
Сертификат за участие в Научно-практически форум „Иновации в обучението и 
познавателното развитие“, СНЦ „Образование и технологии“, Бургас, 2013 г.;                                                                         
Сертификат за участие в Научно-практически форум „Иновации в обучението и 
познавателното развитие“, СНЦ „Образование и технологии“, Бургас, 2012 г.;                                                                                    
Сертификат за участие в семинар „Да комуникираме Европа заедно“, Европейска 
комисия, Боровец, 2012 г.;                                                                                                           
Сертификат за първоначално обучение по методиката JUMP MATH, Институт за 
прогресивно образование, София, 2011 г.;                                                                                                       
Сертификат за обучение на тема „Работа с интерактивна дъска“, СНЦ 
„Образование  и технологии“, София, 2011 г.;                                                      
Сертификат за участие в научно-приложна конференция „Иновативни решения за 
интегриране на информационните технологии в българското образование“, 
„Нимеро“, София, 2011 г.;                                                                                                     
Сертификат за участие в специализираната сесия „Училище на бъдещето“, 
Научно-практически форум, Бургас,  2011 г.;                                                                                                                
Сертификат за преминато обучение по програмата  „Работа с Microsoft Mischief. 
Един компютър – много мишки“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и  
Microsoft Partners in learning, Бургас, 2010  г.;                                                                          
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Сертификат за участие в образователно студио „Съвременност и традиции в 
началното образование“, Сдружение „Стратегии и технологии в образованието – 
2010“, София, 2010 г.;      

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък на приложенията: 

• копия на дипломи, свидетелства и сертификати; 

• копия от отличия, награди и грамоти; 

• копие на Certificate of Attendance, Europe school for languages and management 

• Хиперлинкове към публикации 
http://www.pedagozi.bg/novini/otkrita-pedagogicheska-praktika-na-tema-raznoobrazie-v-rastitelniya-
svyat   
http://www.pedagozi.bg/novini/den-na-prirodnite-nauki-v-54-su-sv-ivan-rilski-gr-sofiya  
 
 
 
                                                            
 

http://www.pedagozi.bg/novini/otkrita-pedagogicheska-praktika-na-tema-raznoobrazie-v-rastitelniya-svyat
http://www.pedagozi.bg/novini/otkrita-pedagogicheska-praktika-na-tema-raznoobrazie-v-rastitelniya-svyat
http://www.pedagozi.bg/novini/den-na-prirodnite-nauki-v-54-su-sv-ivan-rilski-gr-sofiya

