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Животът е едно предизвикателство.Човек поема това 

предизвикателство и ден след ден и час след час върви напред. 

В моя живот освен това предизвикателство имам огромното щастие 

съдбата да ми даде още едно-да бъда част от живота на малките 

ученици.Тези малки същества,който пристъпват прага на училището 

с доверие и надежда,че тук ще научат нови знания и ще намерят 

нови приятели,очакват моята ръка да ги поведе към необятния свят 

на знанията. 

Децата се променят,променят се и условията на живот.Учителят е 

длъжен да предвижда тези промени и сам бързо да се променя,а това 

е може би и най-голямото предизвикателство. 

РЕЗЮМЕ: 



 
За 29 годишният си стаж съм преминала през няколко 

педагогически реформи и програми за обучение. 

Старанието и съвестното изпълнение на задълженията на учител 

и възпитател са водещи за мен. 

През всички тези години аз се раздавам и като учител и като 

човек за моите ученици, защото те го заслужават, отнасям се с 

уважение към тях и получавам тяхната обич и доверие, което е 

най-голямото постижение за мен. 

 

МИНАЛ ОПИТ : 



ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО 

 От изключително значение са индивидуалните потребности на 

учениците; 

 Индивидуалните различия да се разпознават, уважават и толерират; 

 Добрият учител не просто преподава, а съумява да предизвика интереса 

на учениците; 

 Към малките ученици е необходимо специално отношение затова  се 

старая да спечеля доверието им, като в същото време се стремя да не 

нарушавам връзката учител-ученик, което понякога е много трудно; 

 След като спечеля доверието им се старая да не го изгубя; 

 Учениците подражават на учителя, затова се стремя да бъда умерена във 

всяко отношение 



ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 Планиране и подготовка на учебния процес; 

 Провеждане на обучение по съответните предмети; 

 Използване на образователни стратегии, методи и техники, подходящи за 

възрастта; 

 Обогатяване на учебния процес с интересни факти и занимателни 

елементи; 

 Формиране на положителна нагласа към ученето като ценност и 

изграждане на стратегия за активно и самостоятелно учене през целия 

живот; 

 Усилия за изграждане не само на знания, но и на приятелски отношения 

между учениците. 



МОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ 

 Откриване на индивидуалните възможности.Като възпитател 

първото нещо,което трябва да направя е да проуча всяко дете в 

групата си-неговите силни и слаби страни. 

 Приобщаване на децата от различните класове към ПИГ.Със 

занимателните игри и груповите работи приучавам децата към 

екипна работа и по този начин ги карам да се чувстват като част 

от голямото семейство на ПИГ. 

 Приучаване към самостоятелна работа и самоконтрол.Опитвам се 

децата да изпитват удовлетворение от решаването на всяка задача 

и по този начин изграждам чувството им за значимост. 



 МОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ 

 Децата в занималнята развиват добри навици на учене, което им помага да 

развият умствените си способности, като способността да запомнят и 

разбират; 

 За да привлека вниманието на детето го гледам в очите, защото това е най-

добрият начин за общуване; 

 Ученето е като растение - първо трябва да го посееш, то да се вкорени и 

чак след това береш плодовете му; 

 Учебната програма на занималнята балансира интелектуалните занимания 

с творчески (свързани с емоционалното развитие) и спортно-занимателни 

(за физическо развитие) за едно цялостно хармонично развитие на детето; 

 Детето се нуждае от топлина, радост, любов и закрила. Старая се чувството 

на сигурност, което дава домът да присъства и в занималнята; 

 

 



 ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 Социални умения и компетенции - способност за работа в екип, 

отлични комуникативни умения, отговорност, коректност, 

организираност; 

 

 Организационни умения и компетенции - умея да привличам 

вниманието, да провокирам, мотивирам и стимулирам мисловната 

дейност на учениците; 

 

 Технически умения - компютърни:  MS Windows, MS Office, Internet; 

 

 Езици: български, руски, средно ниво на английски. 



 КВАЛИФИКАЦИЯ  

 Диплома за висше образование степен магистър по Начална училищна 

педагогика. 

 

 След дипломна специализация  

      ЦИУРК 

      Ниво по национална квалификация II ПКС 

 

 Обучение от фондация,,Стъпка по стъпка 

 Методики на обучението по БДП 1ви-4ти клас 

 Сертификат за участие в практически семинар на 

тема,,Интердисциплинарно проектно-ориентирано обучение в 

началното училище 



 КВАЛИФИКАЦИЯ  

 Удостоверение за професионална квалификация по проект-Включващо 

обучение на деца със специални образователни потребности в 

системата на народната просвета.  

 Сертификат за завършен курс по ,,Интерактивни методи на обучение,,  

 Удостоверение за завършен курс по ,,Базови и специфични 

компютърни умения на начални учители,,  

 Сертификат за завършен курс по,,Интерактивни методи в 

образованието,,  

 Сертификат за участие в семинар на тема ,,Интердисциплинарно 

проектно-ориентирано обучение в началното училище 

 Удостоверение за завършен курс на тема ,,Специфични затруднения на 

способността за учене 



АВТОБИОГРАФИЯ: 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 

 
Име:  МАРИАНА КОСЕВА КОСЕВА 

Адрес:  БЪЛГАРИЯ  ГР. ПЛЕВЕН   ЖК. „ДРУЖБА”  БЛ. 424    

  ВХ. „Л”  АП. 10  

Телефон:  0878505616 и 0988950544 

E-mail:  Maca1961@abv.bg 

 

Националност: България  

 

Дата на раждане: 27.11.1961 Г. 



ТРУДОВ СТАЖ: 

• Дати (от-до)   25.01.1980 Г. ДО 25.11.1980 Г. 
• Име и адрес на работодателя  ЦДГ „ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА”   ГР. ЛОВЕЧ  

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Просветна  

• Заемана длъжност  Детска учителка 

 

• Дати (от-до)   25.11.1980 Г. ДО 03.02.1981 Г. 
• Име и адрес на работодателя  НУ „ В. ЛЕВСКИ”  С. СЛАВЯНИ   

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Просветна  

• Заемана длъжност   Учителка 

 

• Дати (от-до)  10.11.1983 Г. ДО 12.09.1987 Г. 

• Име и адрес на работодателя  ЕСПУ  „ВАСИЛ  КАРАВАСИЛЕВ” С ПРЕПОДАВАНЕ НА 

 ЧУЖД ЕЗИК  

 ГР. ПЛЕВЕН   

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Просветна  

• Заемана длъжност   Начален учител  
 

• Дати (от-до)   13.09.1987 Г. ДО 31.08.1988 Г. 
• Име и адрес на работодателя  ОУ  „КИРИЛ И МЕТОДИЙ ” С. ЯСЕН 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Просветна  

• Заемана длъжност  Начален учител 

 



Трудов стаж: 

• Дати (от-до)  15.09.1988 Г. ДО 11.11.1988 Г. 
• Име и адрес на работодателя  НУ  „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” ГР.ПЛЕВЕН 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Просветна  

 
• Заемана длъжност  Начален учиетел 

 
 
 
 

• Дати (от-до)   27.11.1988 Г. ДО 16.01.1989 Г. 
• Име и адрес на работодателя  ЕСПУ  „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ ” ГР. ПЛЕВЕН 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Просветна  

• Заемана длъжност   Начален учител 

 

• Дати (от-до)   03.04.1989 Г. ДО 17.04.1989 Г. 
• Име и адрес на работодателя  НУ  „ЛЕНКО МИШЕВ ” ГР. ПЛЕВЕН 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Просветна  

• Заемана длъжност   Начален учител 

 
 

• Дати (от-до)   01.09.1989 Г. ДО 21.09.1993 Г. 
• Име и адрес на работодателя  ОУ  „ХРСИТО БОТЕВ ” С. ПЕЛИШАТ 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Просветна  

• Заемана длъжност   Възпитател 

 



Трудов стаж: 

• Дати (от-до)   22.09.1993 Г. ДО 14.02.1995 Г. 
• Име и адрес на работодателя  НУ  „КИРО СТАНЕВ ” ГР.  ПЛЕВЕН 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Просветна  

• Заемана длъжност  Начален учител 
 

• Дати (от-до)   14.02.1995 г. до 16.06.1995 г. 
• Име и адрес на работодателя  СОУ „Христо Смирненски” гр.  Плевен 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Просветна  

• Заемана длъжност  Начален учител 
 
 

• Дати (от-до)  ОТ  07.03.1996 Г. ... 
• Име и адрес на работодателя  НУ „Отец Паисий” гр. Плевен 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Просветна  

• Заемана длъжност  Начален учител и възпитател 

 



Обучение и образование: 

    • Степен на образование       Висше „магистър“ 

• Дати (от-до)  От 1988 г. до 1992 г. 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
  ВТУ  „Св. св. Кирил и Методий”  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Начална училищна педагогика 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Начален учител 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Второ ПКС 

 


