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Образование

 Средно: МГ „Д-р П. Берон“ – гр. Варна

 Висше: 

 - бакалавър: ТУ – Варна, специалности „Компютърни системи и технологии“ и 
„Индустриалне мениджмънт“

 - магистър: ВТУ“ Св. св. Кирил и Методий“, специалност: „Политология“

 - педагогическа правоспоспобност: ШУ „Епископ Константин Преславски“

 Допълнителни: 

 Музикален инструмент кавал

 Завършен курс по фотография

 Английски език





Професионален опит

 Технически секретар в нотариална кантора

 Хореограф по народни танци за деца и възрастни в театър „Щурче“ –

гр. Варна

 ПР и маркетинг към културни проекти на СНЦ“ Традиции, духовност, 

култура“ - Варна

 Преподавател по математика и информационни технологии в 

СУ „П. Яворов“ – гр. Варна

 Преподавател в целодневна форма на обучение и по 

„Информационни технологии“ в ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Кичево



Принципи

 Образованието е усилие над себе, а не насилие над другия.

 Децата се възпитават с любов и логика.

 Винаги има решение.

 Когато има желание има и начин.



Мотивация

 Най-трудният въпрос, с който често се сблъскваме е „Какъв ще

станеш, когато пораснеш?“. В едно невинно детско съчинение, което

все още буди смях сред близките ми бях написала, че ще стана

пенсионерка като своята баба. Поглеждайки дълбоко през комедията

на думите, в този отговор аз намирам философията на моя житейски

път. Да, когато порасна ще стана пенсионерка, а дотогава ще раста,

ще търся, ще се развивам, ще вървя, ще спирам, дори ще се

връщам. Пътят, по който днес вървя е пътят на българския учител. Това е

моето връщане. Връщане към кръвта, която тече във вените ми. Кръвта

на баща ми даскала и на неговата майка, на която съм кръстена –

селската учителка. Обичам децата, обичам задачите, обичам да

намирам решения заедно с тях.


