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Europass  
Автобиография  

  
  

Лична информация  

Собствено име  
Фамилия 

Любима Христова  
Константинова  

Адрес ул. Трети март 51, Благоевград 2700 

Телефон 0878 496167   

E-mail lyubima64@abv.bg  
  

Националност Българка 
  

Дата на раждане 29 Март 1964 
  

Пол жена 
  

  

Трудов стаж                                                                                 
 

Дати 

   Заемана длъжност или позиция 

Основни дейности и отговорности 

     Име и адрес на работодателя 

Вид на дейността или сферата       

 

Дати 

   Заемана длъжност или позиция 

Основни дейности и отговорности 

     Име и адрес на работодателя 

Вид на дейността или сферата       

 
 

 От 19/02/2019 и продължава 

  Старши начален учител 

  Преподаване на общообразователни предмети в начален етап, класно ръководство 

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

  Основно образование 

 
  От 15/09/2012 до 31/08/2015 

  Учител по френски език 

  Преподаване на френски език в гимназиален етап 

ПГИ „Иван Илиев”, ж.к.”Ален мак”, Благоевград 

  Професионално образование 

 
 

Дати 

   Заемана длъжност или позиция 

Основни дейности и отговорности 

     Име и адрес на работодателя 

Вид на дейността или сферата       

  От 15/09/2010 до 15/09/2012 

Учител по френски език 

Преподаване на френски език от 5. до 10. клас  

Девето основно училище „Пейо Яворов”, ж.к. ”Ален мак”; ПГИ „Иван Илиев“, Благоевград 

Основно и средно образование 
 

  

Дати От  15/09/2008 до 15/09/2010 

Заемана длъжност или позиция Помощник директор по учебната дейност 

Основни дейности и отговорности Управление и контрол на педагогическия персонал, изготвяне на седмично разписание, 
планове, стратегия на училището и др.  

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

Вид на дейността или сферата    Основно образование 
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Дати 

 
От 01/09/1993 до 15/09/2008 

Заемана длъжност или позиция Учител по френски език в начален етап 

Основни дейности и отговорности Преподаване на френски език от втори до осми клас, класно ръководство 

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

Вид на дейността или сферата    Основно образование 
 

  

Дати От 22/04/1991до 01/09/1993 

Заемана длъжност или позиция Начален учител 

Основни дейности и отговорности Преподаване на общообразователни предмети в начален етап 

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

Вид на дейността или сферата Основно образование 
 

  

Дати От 01/09/1989 до 3108/1990 

Заемана длъжност или позиция Учител по френски език 

Основни дейности и отговорности Преподаване на френски език от пети до осми клас 

Име и адрес на работодателя Трето основно училище “Димитър Талев”, бул.”Св.Св.Кирил и Методий”, Благоевград 

Вид на дейността или сферата   Основно образование 
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Образование и обучение 
 
                                                          Дати 

             Основни предмети/застъпени                                  

професионални умения 

                     Име и вид на обучаващата  

                                             организация 

                                                           

                                                          Дати 

              Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

                     Име и вид на обучаващата  

                                             организация 

 
                                                          Дати 

             Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

                   Име и вид на обучаващата         

организация 

 

                                                         Дати 

               Основни предмети/застъпени   

професионални умения 

                Име и вид на обучаващата 

организацията 

 

                                                          Дати 
             Основни предмети/застъпени   

професионални умения 

                     Име и вид на обучаващата  
                                             организация  

 

                                                          Дати 

             Основни предмети/застъпени  

професионални умения 

                   Име и вид на обучаващата  

                                           организация 
 
                                                          Дати 

              Основни предмети/застъпени            

професионални умения 

                     Име и вид на обучаващата  
                                             организация 

                                                         
                                                        Дати 
              Основни предмети/застъпени           

професионални умения 

                   Име и вид на обучаващата  
                                          организация  

 

 

31/01/2022 

Проектното обучение по технологии и предприемачество в начален етап като иновативна 

образователна технология 

Издателство Бит и техника 

 

 

22/11/2021  /16 часа/ 

Атестиране и професионално развитие на педагогическите специалисти 

 

Мениджър Консулт ЕООД 

 
 

  23/05/2021 

  Развитие на креативност и критично мислене в обучението по математика в начален етап 

  

Издателство Бит и техника 

 

07/05/2021 

  JUMP Math в България 
 

  Институт за прогресивно образование 

 

 

  03/12/2012 – 07/12/2012 

  Динамично участие на родителите на ученици от уязвимите групи в процеса на обучение 
 
  IUFM  
  Lion, France 

  

 18/04/2011 – 22/04/2011  /40 часа/ 

  Европа: изкуство, ландскейп, творчество и иновации в училищното образование 

   
  Гражданска лаборатория  
  Amsterdam, Nederland  
  
 06/09/2010 – 07/09/2010 

  Анимирани техники за овладяване на устната реч 

   

  CREFECO 
 
 
  10/04/2010 – 20/04/2010 
  Директорска правоспособност 
   

  Министерство на образованието и науката 

                                                         Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Име и вид на обучаващата 
организация 

08/03/2010 – 12/03/2010 

Обучение на ученици с хронични заболявания 

 

Столично управление на образованието 
Madrid, Spain  

Дати 11/10/2009 - 12/10/2009 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Обучение за работа със софтуер с нормативно-правни документи за електронно управление на 
административната и финансова дейност в образователните институции  
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Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Министерство на образованието и науката 

  

Дати 30/03/2008 - 12/04/2008 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Европейски стаж за усъвършенстване на учители  

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Европейски Институт по Френски език 
Montpelier, France 

  

Дати   13/07/2007  /50 часа/  

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Английски език с комуникативна насоченост 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Национален педагогически център МОН; ALEXANDER  

  

Дати 01/02/2007– 02/02/2007 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Интерактивни методи на обучение  

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Фондация Европартньори 2007 

  

Дати 27/06/2006 /110 часа/ 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Английски език  

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Център за чуждоезиково обучение “Олимп” 

  

Дати 17/02/2006  /40 часа/  

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Специфични компютърни умения на учители по чужди езици  

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

МОН Национален педагогически център 

  

Дати 29/04/2005  /100 часа/ 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Aнглийски език 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Център за чужди езици “Lingua” 

  

Дати 20/01/1994 - 25/04/1994  

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Методика на преподаването в начален етап 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

СУ „Климент Охридски” 
ЦИУУ, София 

Ниво по националната класификация  Втора квалификационна степен 
  

Дати 21/12/ 1991 – 29/06/1993 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Учител по френски език в средните училища 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

   Методика на преподаването на френски език; фонетика, морфология; синтаксис     
    

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград 

Ниво по националната класификация  Магистър 
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Дати 09/1985 – 07/1989 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Начален учител. Специалност изобразително изкуство 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Методика на преподаването в начален етап и други 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград 

Ниво по националната класификация  Магистър 
  

Дати 1978-1982 

Наименование на придобитата 
квалификация 

   Средно образование, специалност екскурзоводство  

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Френски език, общообразователни предмети и екскурзоводство 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

ПГ “Кирил и Методий”- бивша Солунска с изучаване на френски език, Благоевград  

Ниво по националната класификация  Средно образование 

Лични умения и 
компетенции 

 

  

Майчин език Български 
  

 
Чужди езици 

 

  Разбиране Разговор Писане 

Европейско ниво   Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно 
устно изложение 

Самостоятелно 
писмено изложение 

Френски  С2 
Свободно ниво 

на владеене 
С2 

Свободно ниво 
на владеене 

С2 
Свободно ниво 

на владеене 
С2 

Свободно ниво 
на владеене 

С2 
Свободно ниво 

на владеене 

Английски  
В2 

Самостоятелно 
ниво на 

владеене 
В2 

Самостоятелно 
ниво на 

владеене 
В2 

Самостоятелно 
ниво на 

владеене 
В2 

Самостоятелно 
ниво на 

владеене 
В2 

Самостоятелно 
ниво на 

владеене 
  

Социални умения и компетенции  Умения за работа в екип, устна и писмена комуникативност, презентационни умения, 
толерантност и коректност, умения за работа в интеркултурни групи и мултилингвистична среда, 
емпатия, адаптивност, критично мислене, решаване на проблемни ситуации и конфликти, 
емоционална интелигентност, инициативност, вземане на решения, сътрудничество. 

  

Организационни умения и 
компетенции 

 Разработване и управление на проекти, координатор на проект за междуучилищни партньорства 
по програма Коменски и Еразъм+; ментор на Ученически съвет; ментор на студенти и стажанти 
от ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград и Институт за подготовка на учители, Лион, Франция; 
участие в училищни комисии; планиране и организиране на класноурочните занятия и занимания 
по интереси; планиране и организиране на извънкласни и извънучилищни мероприятия с 
ученици и родители; подготовка за участие в национални състезания и олимпиади. 

  

Компютърни умения и 
компетенции 

 MS office; MS PPT; MS Teams; Paint; Zoom; Adobe Photoshop; Moviemaker; Calaméo; Book creator; 
Prezi; Picasa; Canva; Кahoot!  
 

  

Допълнителна информация  Василка Величкова, Девето основно училище "Пейо Яворов", Благоевград  
 deveto@abv.bg 073 88 56 04  

 
 Martine Danière, IUFM, Lion, France 
 martine.daniere@iufm.univ-lyon1.fr  
 
 Personal Blog http://www.lyumontpellier.blogspot.com 

 
 Project Blog Comenius http://www.toenlivenancientmysteries.blogspot.com 
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