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Лични данни: 

Име,презиме и фамилия: 
Елена Тодорова Илиева 
Настояща работа: 

Старши учител по Физическо възпитание и спорт -СОУ"Вичо 

Грънчаров"гр.Г.Оряховица 
Образование:  
 Висше 

Заемана длъжност: 

Преподавател по физическо възпитание и спорт, Класен 

ръководител на 7г клас. 

 

Образование: 

Средно образование: Средно спортно училище" 

Г.С.Раковски"гр.В.Търново- 
Свидетелство за зрелост- № 029594 от 1980г. 

Висше образование: ВИФ"Г.Димитров"/настояща 

НСА"В.Левски/-диплома серия М № 

007337/22.06.1984г.'гр.София 

Трудов стаж 

СОУ"В.Грънчаров"гр.Г.Оряховица -от 01.09.1984г. до сега 

 

 



Философия на преподаване 
• Изграждане в учениците на качества необходи-ми за добрата 

реализация в живота. 

• Добрия личен пример на преподавателя. 

• Фокусиране върху индивидуалните потребности на учениците. 

• Диалогичност в учебния процес. 

• Отвореност към новите методи и практики. 

Повишаване на квалификацията 
 
1.Факултет за обществени професии към ВИФ"Г.Димитров"- 

професия"ръководител на състав за сценични танци- удостоверение 

№ 13/ 15.05.1984г., гр.София. 

2.Обществен треньор по „Аеробика"-решение с Протокол № 

9/27.02.1984г.на ОС на БСФС 

3.Свидетелство за придобита 

Пета квалификационна степен-Рег. № 5427/ 17.11.2004г. на 

Тракийския университет гр.Стара Загора. 

4.Удостоверение за повишаване на квалификацията :"Оператор на 

професионални компютри" ТЕТ "Ломоносов"-Горна Оряховица 

5.Удостоверение за повишаване на квалификацията :"Базови и 

специфични умения на учителя " Майкрософт "НПЦ към МОМН" 

 

Сертификати и удостоверения 
 

Сертификат за участие в практически семинар на тема: "Проектния 

метод в работата на учителя и оценяването на учениците в учебния 

процес"-проведен от РААБЕ 

Сертификат за участие в практически семинар на тема: "Идентифициране 

на деца в риск и работа с тях"-проведен от РААБЕ 



Удостоверение за успешно завършено обучение по проект: 

"Междукултурно образование - разработване на уроци"-.- 

Фондация"Образование и бизнес" 

Удостоверение за успешно завършено обучение по 

проект:"Изграждане на капацитет за устойчивост и развитие"-рег. № 

068/2007г.-Асоциация"Аркадия" 

Семинар на тема " Нулеви отпадъци, здраве и околна среда" : юли 

2012 г.на" Histoires Recyclales и "За земята" . 

Семинар на тема:"Представяне на европейски програми и добри 

практики в работата с младите хора-гр.София 

Удостоверение за успешно завършено обучение по проект: 

"Изграждане на капацитет за устойчивост и развитие"- рег. № 

068/2007г.-Асоциация"Аркадия" 

Сертификат за участие в обучение  на тема: "Ролята на класния 

ръководител" - Consult development В.Търново 

 

Научно-методическа дейност 
• Планиране и подготовка на учебния процес 

• Провеждане на консултативна дейност с учениците 

• Използване на подходящи образователни стратегии, методи и 

техники, които: 

-отговарят на различни образователни потребности на учениците; 

-дават оптимален резултат в конкретни учебни ситуации; 

-мотивират учениците и стимулират личностното им 

развитие; 

-реализират вътрешно-предметни и между-предметни 

връзки. 

• Проучване и прилагане на нови форми и иновации в 

работата, чрез дейностите в методическото обединени. 

• обогатяване знанията на учениците чрез нови приоми в 

класното ръководство 

 

Участие в проектна дейност 
 

-1-Проект: като класен ръководител, подпомагащ 

дейността на класа-„3а живот без тютюн "3" -1-



Проект:- „За живот без тютюн - 2, изработване на банер за 

участие в международна акция против тютюнопушенето -1-
Проект: „Help" „За живот без тютюн" -1 

-Международен проект "Kick it" 09 гр. Лайпциг, Германия. 

Приложения на документи 
 

 

 



 

 

 


