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Europass  
автобиография  

          
  

Лична информация  

Собствено (и) име (на) / 
Фамилия(и) 

Екатерина Димитрова Петрова 

Адрес ул. Радовиш 1, Благоевград 2700 

Телефон +359896879832   

Факс  

E-mail   ek_stoyanova@abv.bg 
 

Националност Българка 
  

Дата на раждане 14 Март 1967 

  
  

Трудов стаж  
  

Дати 15.09.2000 и продължава 

Заемана длъжност или позиция Старши начален учител 

Основни дейности и отговорности   Преподаване на общообразователни предмети в начален етап. 
  Организация на самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и физическа    
активност. 

Име и адрес на работодателя Девето основно училище „Пейо Яворов““,  ж.к. “Ален мак“, .2700, Благоевград 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

  Начален етап 

  

  

Дати 01.09.1998-15.09.2000 

Заемана длъжност или позиция Помощник директор по АД 

Основни дейности и отговорности Управление и контрол на непедагогически персонал, преподавателска заетост – 
музика в начален етап 

Име и адрес на работодателя Девето основно училище „Пейо Яворов““,  ж.к. “Ален мак“, .2700, Благоевград 

Вид на дейността или сферата на   
работа 

 
                                                   Дати

       Заемана длъжност или позиция

     Основни дейности и отговорности

            Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата  

на работа

 

   Начален етап 
 
 
   08.11.1989-31.08.1998  

   Начален учител 

   Преподаване на общообразователни предмети в начален етап 

   Девето основно училище „Пейо Яворов““,  ж.к. “Ален мак“, .2700, Благоевград 

  Начален етап 
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Образование и обучение 
Дати

Основни предмети/застъпени 
професионални умения

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

Дати

Основни предмети/застъпени 
професионални умения

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

Дати

Основни предмети/застъпени 
професионални умения

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

Дати

Основни предмети/застъпени 
професионални умения

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

Дати

Основни предмети/застъпени 
професионални умения

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

Дати

Основни предмети/застъпени 
професионални умения

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

Дати

Основни предмети/застъпени 
професионални умения

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

Дати

Основни предмети/застъпени 
професионални умения

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

 
Дати

Основни предмети/застъпени 
професионални умения

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

Дати

Основни предмети/застъпени 
професионални умения

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

 
  22 - 23 ноември 2021 

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

„Мениджър Консулт“ ЕООД 

 

 21 януари 2021 

 

IZZI – следващо поколение образователна среда 
 
Клет – България 

    
   13 декември 2019 – 31 юли 2020 

 
„Специфика на обучението по математика в начален етап на средното училище в контекста на 
новите нормативни документи, реформиращи образованието“ 
 
„Просвета - София“ АД 

 
  25 октомври 2020 

 
 „Майкрософт Тиймс – среда за съвместно обучение и сътрудничество“ 
 

   РААБЕ България 
 
 
    06 февруари 2018 – 20 март 2018 
 
  „Формиране на учения за успешно прилагане на новите учебни програми по БЕЛ в 1-4 клас“ 

 
„  Просвета – София“ 
 
     23 юни 2018 

 
Използване на интерактивни форми и методи в образователния процес за стимулиране на 
логическото мислене, въображението и паметта на учениците 
 
Булвест 2000 
 

   14 февруари – 08 юни 2017 
 „Овладяване на математически компетентности в начален етав в условията на новите учебни 
програми и ролята на учителя в този процес“ 
 

„Просвета – София“ – АД 
 

   24  – 25 февруари 2018  
 
„Превенция на невербални обучителни трудности /НвОТ/: дефицити в изграждането на понятия 
за пространство и време“ 
 
Логопедичен център „Ромел“ 
 
 11 ноември 2017 
 

„  Развитие на ключови компетентности у ученици в начален етап в контекста на новите учебни     
програми“ 
    ИК „Анубис“ 
 
   30 септември – 04 октомври 2013 

 
Обучение на педагогически специалисти за работа с деца със специфични образователни 
потребности 
Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 

    16 декември 2013 
 Професионално портфолио – надежден инструмент за оценка и самооценка на учителя 

РААБЕ  България 
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Дати Март 2011 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Гражданско образование  – за начален етап на образование 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Фондация “Просвета-София“, Ротари клуб “София – Център“ 

  

Дати 20.11.2009/29.11.2009 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Специфика на обучението в мултикултурна среда 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 
Дати 

 
Основни предмети/застъпени  

професионални умения 
 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Европейски социален фонд “Евро партньори“ 
 

 
01 – 02 декември 2007 
 
Интерактивни методи на обучение 
 
 
Фондация „Европартньори  200“ 
 

 
  

Дати 2001 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Първа степен обучение по английски език 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Езикова школа “Вижън“ 

  

Дати 26.03.2001/30.03.2001 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

The union role in education refoerm 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

The American federation of Teachers 

  

Дати 11.2000/ двуседмичен курс 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Компютърни операционни системи и текстообработка 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

  СУ “св Климент Охридски“ – ЦИУУ - София 

  

Дати 25.02.2000 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Стратегическо планиране 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

The American federation of Teachers 

  

Дати 07.1999 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Участие в «Лятна лидерска конференция»,  
USA, Texas 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 
Дати 

 
Основни предмети/застъпени 

професионални умения 
Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Американска федерация на образователна фондация на учителите, AFL-CIO 
 
 
06. 1999 
 
Международна конференция :„Проблеми в четенето и писането в начален етап на 
образование“ 
UNION INSTITUTE  OF THE AFT – AFL, Вашингтон 
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Дати 

 
 
20.01.1994/25.04.1994 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Методика на преподаване в начален курс 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Ниво по националната класификация 

СУ “св Климент Охридски“ – ЦИУУ – София 
 

  Втора квалификационна степен 
 

  

Дати  27.061994/01.07.1994 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Гражданско образование 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

СУ “св Климент Охридски“ – ЦИУУ – София 
 

  

Дати 07.01.1991/24.04.1992 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Психология и педагогика 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

СУ “св Климент Охридски“ – ЦИУУ – София 
 

  

Дати 09.1985/07.1989 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Начален учител със специализация изобразително изкуство 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Ниво по националната класификация 

Югозападен университет “Неофит Рилски“ – Благоевград 
 
Магистър 

  

  

Лични умения и 
компетенции 

 

  

Майчин (и) език (езици) Български 
  

  
  

Социални умения и компетенции Умения за работа в екип, комуникативност, толерантност и коректност, умения за работа в 
интеркултурни групи – училищна среда, училищно настоятелство.   
 Добри контакти с ученици и родители. Уважение и стимулиране 
на развитието на всеки ученик. 
Добри учения за работа в екип с колеги в България и чужбина по време 
на обучения, специализации и конференции 

  

Организационни умения и 
компетенции 

Планиране, креативност в организиране на извънкласни и извънучилищни мероприятия с 
ученици и  родители  .  
Участие в разработване и реализиране на образователни програми за  
учители в България, съвместно с АФТ – КПП,  Вашингтон. 
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Компютърни умения и 
компетенции 

Windows, Microsoft Office, Internet, Canvas for education. 

 Образователните платформи   

Word wall 
https://wordwall.net/bg/resource/8025069/1%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-
%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%83 

 Genially, 

https://view.genial.ly/5fd10560d292600d903cebf7/interactive-image-zanimavki-za-vakanciyata 

Learning Apps,  
https://learningapps.org/display?v=p9ut7xput20 

Book Cleator,  
https://app.bookcreator.com/library/-
M6JJaWxLGYaLzrthTdS/L421h49galXlFCh0ZVpPPefxxc23/GyAYXWxkTYCOtengPlTj6Q/LTA2nM4O
Q7q22xMpqw9WaQ 
You Tube  
https://youtu.be/HIBkfNE2cWg 

 
  

 

Допълнителна информация 
                   Награди и отличия 

 2022 –  Отличие от Сдружение на българските начални учители за показани високи 
професионални качества при подготовка на ученици за участие в национални състезания на 
СБНУ. 

 
 


