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АВТОБИОГ РАФИЯ  

 
 

  
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  ГЕРГАНА ДИМИТРОВА СПИРОВА 

Адрес  ГР. БЛАГОЕВГРАД, 2700, БЪЛГАРИЯ 

   

   

E-mail  geri_eli@abv.bg, gerieli367@gmail.com 

 

Националност  България 
 

Дата на раждане  30.03.1987Г. 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до) 

 

       • Име и адрес на работодателя 

  „Ровела Консулт”  ЕООД , Благоевград 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Счетоводство 

• Заемана длъжност  Счетоводител 

• Основни дейности и отговорности  Счетоводство 

 
   [ Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с 

последната. ] 14.09.2010г. до 14.11.2011г. 
 

 

 

 

 

 ОТ 06.12.2016г. и продължава 

 

Девето основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ -  Благоевград 

Образователна дейност 

 

 

Старши учител ЦОУД, учител по математика и информатика 

 

                                     • Дати (от-до)  14.09.2010г. до 14.11.2011г. 

• Име и адрес на работодателя  СОУ „Христо Ботев” - Кочериново 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Образователна дейност 

• Заемана длъжност  Младши учител по информатика 

• Основни дейности и отговорности  Преподава Информатика 

 
   

• Основни дейности и отговорности  Преподаване и възпитание на деца в прогимназиален етап. Планиране на 
образователния процес при отчитане на възрастовите, индивидуалните възможности и 
особености на учениците, както и на възможностите за развитието им; Организиране и 
провеждане на образователния процес, използване на ефективни методи на обучение, на 
информационните и комуникационните технологии, създаване и поддържане на 
стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които 
насърчават развитието на учениците, на коректни взаимоотношения, конструктивно 
общуване и сътрудничество както между учителя и учениците, така и между самите 
ученици, така и между учител и родител; 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
• Дати (от-до)  От 2021г. до 2022г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София 

 

   

• Дати (от-до)  От 2019г. до 2020г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София 

 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Съвременни технологии в обучението, Интерактивност в образователния процес, 
Комуникативни умения, гражданско образование 

 

• Дати (от-до)  От 2017г. до 2018г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София 

 

   

 

 

• Дати (от-до)  От 2021г. до 2022г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София 

 

   

Дати (от-до) 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 

 

 Четвърта  професионално-квалификационна степен учител по математика и 
информатика. 

Трета  професионално-квалификационна степен учител по математика и информатика. 

Втора професионално-квалификационна степен учител по математика и информатика. 

 

  

 

От 2015г. до 2016г. 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София 

 

 

Пета  професионално-квалификационна степен учител по математика и информатика 

 

 

 

От м. септември 2016 до м. септември 2018г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Югозападен университет „Неофит Рилски”- Благоевград 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Методология и методи на педагогическите изследвания, Мултимедийни технологии, 
избрани въпроси от училищния курс по математика, избрани въпроси от училищния курс 
по информатика и ИТ 

 
                           

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 

 

 Втора професионално-квалификационна степен учител по математика и информатика. 

 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 

 

 Трета  професионално-квалификационна степен учител по математика и информатика. 

 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 

 

 Четвърта  професионално-квалификационна степен учител по математика и 
информатика. 

 

  Диплома за завършено висше образование специалност „Технологии на обучението по 
математика и информатика“ – магистър. 
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                                     • Дати (от-до) 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 

 

 

 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 

 

                                     • Дати (от-до) 

 

 

От 2013г. до 2015г.  

Югозападен университет „Неофит Рилски”- Благоевград 

 

Свидетелство за професионална квалификация – учител по математика 

 

 

 

 

От 2009г. до 2011г. 

Югозападен университет „Неофит Рилски”- Благоевград 

 

Свидетелство за професионална квалификация – учител по информатика 

 

 

 

От 2006г. до 2010 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Югозападен университет „Неофит Рилски”- Благоевград 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Информационни технологии, Компютърни мрежи и комуникации, Математическо 
оптимиране, геометрия 

 

Диплома за завършено висше образование специалност „Информатика“ - бакалавър 

 

 

 

 
  
 

 
От 12.07.2021 до 09.07.2021г. 
Югозападен университет „Неофит Рилски”- Благоевград 
„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 предоставяне на 

                                                                    индивидуална подкрепа“ – 16 часа 

 
                                    • Дати (от-до)           25.10.2020г. 

           • Име и вид на обучаващата          Раабе България 

 или образователната организация 

       • Основни предмети/застъпени         „Microsoft Teams – среда за съвместно обучение и сътрудничество“ 

                   професионални умения 

  

                            • Дати (от-до) 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 
                             
 

• Дати (от-до) 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

 

 

 

 

 

 

От 15.09.2002 г. до 30.06.2006 г. 
Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ - Благоевград 
 
Счетоводство / Банково, застрахователно и осигурително дело 
 
 
 
22.11.2021г. 
„Мениджър консулт“ ЕООД, България 
 
 
„Атестиране и професионално развитие на педагогическите специалисти“ – 16 часа 

              • Дати (от-до) 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 
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От 10.11.2019 до 16.11.2019г. 
Център за професионално обучение „Матев строй“ ЕООД 
 
„Техника за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и 
емоционалното прегаряне в образователните институции“ 
 
 
 
От 15.06.2019 до 25.07.2019г. 
Образование и технологии 
 
„Компютърно моделиране в началното училище“ 
 
 
От 06.03.2018г. до 31.05.2018г. 
„Просвета – София“ АД, гр. София 
 
„Умения за успешно прилагане на новите учебни програми по информационни 
технологии в 6. Клас“ 
 
 
 
 
От 24.02.2018г. до 25.02.2018г. 
Логопедичен център „Ромел“, гр. София 
 
„Превенция невербални обучителни трудности (НвОТ): дефицити в изграждането 
на понятия за пространство и време“ 
 

 

 
 
 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 
 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 
                                     • Дати (от-до) 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 
 
 

• Дати (от-до)        

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 

 

                                       МАЙЧИН ЕЗИК 

  

 

 

 

 

Български 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  [Език]-английски език 

• Четене  [ много добро] 

• Писане  [ много добро] 

• Разговор  [ много добро] 

 
 

Социални умения и компетенции Добри комуникативни и педагогически умения; бързо адаптиране, позитивно 

мислене, добра работа в екип, лоялност, работа по проекти. 
 

                 Компютърни умения и          работа с ОС Windows, Linux ; 
                                 компетенции          много добра работа с инструментите на Microsoft Office™; 
                                                                 програми за компютърна графика; 
                                                                 програми за мултимедия; 
                                                                 инсталиране на софтуер; 
 програмиране със Scratch, Python. 
                                  

 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

  
Притежава категория В 

 

 
 

   

 

 


