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Aвтобиография   

  

Лична информация 
 

Име и фамилия  Весела Михайлова- Давидкова 

Служебен адрес ул.Борис Ангелушев № 1, 2700 Благоевград ( РБългария) 

Телефон   0888811910 

E-mail vesidav@abv.bg 

Националност българка 

Дата на раждане 19/01/1969 

Пол Жена  

                     
 
  Трудов стаж 

 

Дати септември 2012-до момента 

Заемана длъжност или 
позиция 

Старши  начален учител  

                                   
                               
                                   Дати 

 

22/09/1997 – до   септември 2012 г. 

Заемана длъжност или 
позиция 

учител по Английски език  

Име и адрес на работодателя Девето ОУ „ Пейо Яворов“- Благоевград 
ул. Борис Ангелушев 1, 2700 Благоевград  

Основни дейности и 
отговорности 

Обучаване и възпитаване на деца в начална училищна възраст 

  

Дати 12/02/1996 - 31/05/1996  

Заемана длъжност или 
позиция 

Начален учител 

Име и адрес на работодателя Пето СОУ „ Георги Измирлиев“ Благоевград 

Основни дейности и 
отговорности 

Обучаване и възпитаване на деца в начална училищна възраст 

 

Дати 

 

18/01/1993 - 29/01/1993  

Заемана длъжност или 
позиция 

Начален учител 

Име и адрес на работодателя Второ ОУ „ Димитър Благоев“ -Благоевград  

Основни дейности и 
отговорности 

Обучаване и възпитаване на деца в начална училищна възраст 
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Дати 16/07/1990 - 17/08/1990  

Заемана длъжност или 
позиция 

помощник-възпитател в ЦДГ №3 

Име и адрес на работодателя ЦДГ №3- Благоевград (РБългария) 

            

  

Образование  

 Квалификафикационна степен 

 
 

   Четвърта – ДИУУ София 

 

                                                    
Дати 

 

02/2008 - 12/ 2008  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Учител по Английски език в средните училища 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Английски език и литература 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

СУ„ Св. Климент Охридски”- София -Факултет за Класически и нови филологии 
бул. Цар Освободител 15, 1504 София (РБългария) 

  

Дати 2000 - 2001  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Начален учител по Английски език 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Начална училищна педагогика и чужд език 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

ЮЗУ „ Неофит Рилски” -Филологически факултет 
Бул.Иван Михайлов 66, 2700 Благоевград (РБългария) 

  

Дати 1988 - 1992  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Начална училищна педагогика 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Начален учител 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

СУ „ Св. Климент Охридски” (ФНПП) 
ул. Шипченски проход 69 А, 1574 София (РБългария) 

  

Обучения  

       „ Проектно обучение по технологии и предприемачество в начален етап като    
иновативна образователна технология“- Бит и техника ООД Варна, 2022г. 

  „ Обучение по Монтесори метод за деца със СОП“- Асоциация 
Монтесори- Ръка за от ръка- 2021г. 

 Атестиране и професионално развитие на педагогически специалисти“- 
2021г.от „ Мениджър консулт“ ЕООД 

 Прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в 
риск от преждевременно напускане на образователната система и за 
диференциран подход при определяне на потребностите им от 
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предоставяне на индивидуална подкрепа “- ЮЗУ „ Неофит Рилски “- 
2021г. 
 

  Превенция на училищното насилие, агресията и др.“ по проект за    
Квалификация на педагогически специалисти“ по ОП РЧР 

 „ Практически насоки за работа с Google приложенията“- 2021г. 

  „ Ключови умения за работа с платформи за онлайн обучения“-2021г. 

 „ Развитие на креативност и критично мислене в обучението по 

математика в начален етап“ – Бит и техника ООД Варна 

 Digital Teacher- Software University 

  „ Как да моделираме урока в класноурочна или онлайн среда“-Клет 

2020г. 

  „Специфика на обучението по математика в начален етапна средното 

училище в контекста на новите нормативни документи, реформиращи 

образованието“ - Просвета- София АД- 2020 г.  

  „ Формиране на умения за успешно прилагане на новите учебни програми 

по БЕЛ в 1-4 клас“ - Просвета- София  АД -2018г. 

 Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и 

емоционалното прегаряне в образователните институции- от Център за 

професионално обучение към Матев-Строй ЕООД -2019 г. 

 Обучение в дигитална среда-митове и предизвикателства- ЮЗУ- 

Благоевград -2.11.2018 г. 

 Използване на интерактивни форми и методи в образователния процес за 

стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта на 

учениците- Булвест- 2018 г. 

 Формиране на умения за успешно прилагане на учебните програми по 

БЕЛ в 1-4 клас- Просвета-София АД -2018 г. 

 Човекът и природата в дигиталната учебна среда на 21.век- Булвест 

2000- 2018г. 

 Съвременни методически решения в обучението по технологии и 

предприемачество в 3 . клас- Анубис – 2018г. 

 Представяне на електронните ресурси в новите учебници за 1.клас- 

Анубис-2018г. 
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Майчин (и) език (езици) 
 
 
 
Други езици 
  

 Четене 
 

 Писане 
 

 Разговор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Как да преподаваме успешно по новите учебни програми за 2. клас- 

Просвета- 2017г. 

  „Учебните програми за 2.клас-нови моменти ипредизвикателства -2017г. 

 Приемственост и новаторство в новата учебна програма по АЕ за 2.клас- 

Просвета-20.06.2017г. 

 Интерактивни форми и методи за обучение и възпитание в мултикултурна 

среда- по проект “Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за 

всички деца- ЮЗУ- Благоевград-2013г. 

 Teaching Digital Natives- Express Publishing-.2012 

  Meaningful Input- Realistic Output- Express Publishing- 2011 

 обучителен курс –Коменски –Кипър, Никозия- Interactive teaching and 

learning-2011 

 -Специфика на обучението в мултикултурна среда 

 Teaching English in an Interactive Learning Environment- Express Publishing- 

2010г. 

  проект „Училище на две скорости-Компонент 1 – Без звънец- 2009г. 

 Teaching Towards a critical mind- Express Publishing- 2008 г. 

 Using the Latest Technology in the EFL Classroom Express Publishing- 2008 г 

 

Български 

 

 

английски - отлично  ниво,        руски- добро ниво 

английски - отлично  ниво,       руски-  добро ниво 

английски -   отлично  ниво,     руски- основно ниво 
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Социални умения и 
компетенции 

Комуникативност, инициативност, толерантност, лоялност, стриктност при 
изпълнение на поставените задачи, умение за работа в екип; добра 
комуникация с ученици и родители 

Лесно се адаптирам. 

 

  Компютърни умения и 
компетенции 

 Компютърни                    

  Много добро владеене на  Майкрософт Офис, умения за  работа в  ZOOM, 
TEAMS , IZZI, Canva и др. , използване на електронни учебници,  мултимедия  

Имам завършен курс -Базови и специфични компютърни умения на учители по 
Чужди езици 

  

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС        ДА 


