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Професионална 
автобиография 

 

 

 

 

Лична информация 
   

Собствено (и) име (на) / 
Фамилия(и) 

Олга Борисова Стоилкова  

Служебен адрес Ул. “Борис Ангелушев” № 1, Благоевград 2700, 

България 

 

Телефон 073 88 56 04 Мобилен телефон: 0898551310 

E-mail olq_stoilkova@abv.bg   

Националност българка   

Дата на раждане 25. 01. 1968 г.   

Трудов стаж 
   

Дати   от 01.10.2012 г.  и  продължава 

 
Заемана длъжност или позиция 

 

Старши начален учител 

  

Основни дейности и отговорности Преподаване на ученици от предучилищен и начален 

етап на обучение 

 

Име и адрес на работодателя Девето основно училище “Пейо Яворов”, Благоевград  

 
Дати 

 

  от 03.10.2011 – 06.10.2011 г. 
 

Заемана длъжност или позиция 
 

Начален учител 

  

Основни дейности и отговорности Преподаване на ученици в начален етап  

Име и адрес на работодателя Осмо СОУ „Арсений Костенцев“, Благоевград  

 
Дати 

 

   от 05.05.2011 – 13.05.2011 г. 

 
Заемана длъжност или позиция 

 

  Младши възпитател 

  

Основни дейности и отговорности Преподаване на ученици в начален етап  

Име и адрес на работодателя    Осмо СОУ „Арсений Костенцев“, Благоевград  
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Образование и обучение  

Дати     Март  2022 г. 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

   Завършено обучение по програма за повишаване на квалификацията на педагогическите   
специалисти „Изследователският подход в обучението по математика в начален курс (одобрена със 

заповед № РД 09-226 / 02.02.2018 на МОН) “. – 2022 г. 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Издателство „Бит и техника“ 

Дати Ноември 2021 г. 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

   Придобита четвърта професионалноквалификационна степен  

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

ДИУУ - СУ „Св. Климент Охридски“ 

Дати    Февруари 2021 г. 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

   Завършено обучение по програма за повишаване на квалификацията на педагогическите 
специалисти „Развитие на креативност и критично мислене в обучението по математика в начален 

етап (одобрена със заповед № РД 09-83 / 16.01.2020 на МОН)“.– 2021 г. 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Издателство „Бит и техника“ 

Дати  10. -16.11.2019 г. 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  Обучение на тема "Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и 

емоционалното прегряване в образователните институции” 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към ”МАТЕВ-СТРОЙ” ЕООД 

 

Дати Октомври 2018 г. 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

   Придобита пета професионалноквалификационна степен 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

     

  ДИУУ - СУ „Св. Климент Охридски“ 

Дати 11.06 - 14.06.2018г. 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

   Обучение на учители, преподаващи учебна програма по компютърно моделиране за трети клас   

/общообразователна подготовка/  

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

НЦПКПС 

Дати 15.02. - 17.02.2016г. 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

   Образователно ограмотяване на деца и ученици от предучилищна към училищна степен    

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

  НИОКСО 

Дати 
 6.03 - 8.03.2015г.  

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  “Успешна работа в мултикултурна среда за по-добро бъдеще на нашите деца” по проект: “Всеки 

ученик може да бъде  отличник”    

 
Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 
  Център за междуетнически диалог и толерантност “АМАЛИПЕ“ 
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Дати 

 

27.02.2014г. 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  Европейски тенденции в обучението на деца от подготвителните групи на детските 

градини. Работа с електронни продукти.  

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

HUMANITAS 

Дати   16.12.2013г. 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  Професионалното  портфолио – надежден инструмент за оценка и самооценка на дейността 

на учителя 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

РААБЕ България 

                                                 Дати  

Основни предмети/застъпени        
професионални умения 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 

 

 
  02 - 25.11.2013г. 

  Интерактивни форми и методи за обучение и възпитание в мултикултурна среда   

   

 

  ЮЗУ “Неофит Рилски” -Благоевград 

 

 

Дати от 2010 г. 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Диплома за висше образование – бакалавър, специалност Предучилищна и начална 

училищна педагогика  

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Педагог, Детски учител, Начален учител 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

  ЮЗУ „Неофит Рилски" - гр. Благоевград 
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Лични умения и 
компетенции 

Майчин (и) език (езици) 

Чужд (и) език (езици) 

Самооценяване 

Европейско ниво (*) 

Руски 

 
 

 
български 

 

 

Разбиране Разговор Писане 

Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно 
устно изложение 

 

C2  C2  C2  C2  C2  

B1  B1  B1  B1  B1  

A2  A2  A1 основно A1 основно A2  

А1 начално А1 основно А1  А1  А1 основно 

(*) Единни европейски критерии за познания по езици 
 

Социални умения и компетенции 

 
 
 
 

 
 
 

Организационни умения и 
компетенции 

 

Компютърни умения и 
компетенции 

Добри социални и комуникативни умения. Умения за работа в екип, 

умения за работа в мултикултурна среда, позитивнпо мислене, лоялност, 

креативност, отговорност, коректност, уважение и стимулиране на всеки 

ученик. Поддържане на добри отношения с учители, ученици, родители. 

Умения за работа в разнообразна и интензивна среда.  

 

 

Добри организационни умения, придобити в резултат на дългогодишна 

педагогическа дейност. Умения за работа с деца на различна възраст, 

прилагане на различни подходи и методи. 

 

    

Добро владеене на MS Office, умения за работа в ZOOM, TEAMS, 

компютърно      моделиране, използване на електронни учебници, 

мултимедия.

 

Свидетелство за управление на Да 

МПС 


