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Професионална  
автобиография  

 
  

Лична информация  

Собствено (и) име (на) / 
Фамилия(и) 

Ангелина Йорданова Плоскова 

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

Телефон 073 88 56 04 Мобилен телефон: 0878988991 

E-mail ani_ploskova@abv.bg   
  

Националност българка 
  

Дата на раждане 18. 12. 1968 
  

Трудов стаж  
  

Дати от  14.09.2010г. старши учител  по физика и математика в Девето основно училище „ Пейо  

Яворов“ гр. Благоевград  и продължава 

 

Заемана длъжност или позиция старши учител по математика 

Основни дейности и отговорности Преподаване на ученици  в прогимназиален етап  

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

  
  

Дати от 14.09.2009 до 30.06.2010  старши учител по математика в ПГИ  „Ив. Илиев”  

 

Заемана длъжност или позиция старши учител по математика 

Основни дейности и отговорности Преподаване на ученици  в гимназиален етап 

Име и адрес на работодателя ПГИ  „Ив. Илиев” - Благоевград 

  
  

Дати от 15.09.1998г. до 15.09.2000 г. старши учител по физика в ПМГ„Акад.С.Корольов”  

от 15.09.1992 до 15.09.1996г. учител по математика в Шесто СУ  „Иван  Вазов” 

 

Заемана длъжност или позиция старши учител по математика 

Основни дейности и отговорности Преподаване на ученици  в гимназиален етап 

Име и адрес на работодателя ПМГ„Акад.С.Корольов”  и Шесто СУ  „Иван  Вазов” 
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Образование и обучение  
  

Дати 22 - 23 ноември 2021 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

„Атестиране и професионално развитие на педагогическите специалисти“ -16 часа 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

„Мениджър Консулт“ ЕООД 

  

Дати 17 февруари 2021 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Семинар „Работа с родителската общност на ученици от уязвими групи“ – 6 часа 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 

  

Дати 25 октомври 2020 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

„Майкрософт Тиймс – среда за съвместно обучение и сътрудничество“ 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

РААБЕ България 

  

Дати    08.05.2020г. 
 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Умения за успешно прилагане на новите учебни програми по информационни технологии в 6. клас  
 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

МОН 

  

Дати 21.11.2019г. 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и емоционалното прегаряне в 
образователните институции  

 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 

  

Дати От 10 до 16 ноември 2019 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и емоционалното прегаряне 
в училище 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Център за професионално обучение към „Матев-строй“ ЕООД 

  

Дати 25.06.2018г 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Използване на интерактивни форми и методи в образователния процес за стимулиране на 
логическото мислене, въображението и паметта на учениците  

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 

  

Дати от 26 юли до 1 август 2015г 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Завършено  обучение в българска учителска програма по физика , проведена в ЦЕРН, Женева, 

Швейцария. 

 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

МОН 
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Дати 16 декември 2013 

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  01.03.2011г.   

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Работа с Microsoft Mischief. Един компютър – много мишки  

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

СУ София 

  

Дати  

 
 

Дати от  14. 07.1992г 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Диплома за висше образование  - учител по физика и математика  ЮЗУ  „ Неофит Рилски" - гр. 
Благоевград 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

физика и математика   

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

ЮЗУ  „ Неофит Рилски" - гр. Благоевград 

 

Ниво по националната класификация  магистър 
  

Дати от  08.12.2004г.   

Наименование на придобитата 
квалификация 

  

Професионална квалификация  - Учител по информатика ЮЗУ  „ Неофит Рилски" - гр. 

Благоевград.  

 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

информатика и ИТ 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

ЮЗУ  „ Неофит Рилски" - гр. Благоевград 

 

Ниво по националната класификация  магистър 
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Лични умения и 
компетенции 

 

  

Майчин (и) език (езици) български 
  

Чужд (и) език (езици)  

Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 

Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно 
устно изложение 

 

Англиийски   C2  C2  C2  C2  C2  

Руски   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 Добри комуникативни умения, позитивно мислене, добра работа в екип, лоялност, креативност, 
отговорност, коректност, организираност, сътрудничество с учители, коректни 
взаимоотношения с учителския колектив, добри контакти с ученици и родители, уважение и 
стимулиране на развитието на всеки ученик. 
Добри умения за работа в изключително разнообразна среда и презентационни умения на 
екипната работа  

  

Организационни умения и 
компетенции 

 

  

Компютърни умения и 
компетенции 

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

  

Свидетелство за управление на 
МПС 

Да 

  

  
  

 


