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Общи данни
Фамилия 

Имe, презиме

Гражданство

Ненова

Светла Здравкова

България
Дата на раждане 16.10.1975 г.

Образование

Диплома №, дата на завършване

Специалност

Квалификация

Допълнителна квалификация

Образование

Диплома №, дата на завършване

Специалност

Втора специалност

Квалификации

Висше, бакалавър    ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Рег. № 50084/ 2006 г.

Немска филология

Филолог

Учител по немски език

Висше, магистър      СУ “Св. Климент Охридски” 

Рег. № М 142959/ 1999 г.

Българска филология

Немско странознание

Филолог

Учител по български език и литература
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Общи данни
Образование

Диплома №, дата на завършване

Специализация

Квалификация

Висше, специализант  Тракийски университет - Ст. Загора

Рег. № 1971/ 2014 г.

Английски език

Учител по английски език

Общ трудов стаж

Педагогически стаж

Педагогически стаж в текущото 

учебно заведение

17 години  10 месеца (към 01.10.2017 г.)

12 години  9 месеца (към 01.10.2017 г.)

3 години  0 месеца (към 01.10.2017 г.)

Име и адрес на текущия 

работодател

ПТГ „Д-р Никола Василиади“;

5300, гр. Габрово, ул.“Брянска“3

www.ptg-gabrovo.com ; e-mail: ptggabrovo@abv.bg 

Личен e-mail: -
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Общи данни
Заемани длъжности Старши учител по немски език 

Учител по български език и литература

Експерт в РЕКИЦ “Читалища” 

Учител по немски език

Организатор учебна работа в Технически университет - Габрово

Професионално-

квалификационна степен 

V ПКС

Специализации

Квалификации Филолог – БФ, НФ

Учител по немски език

Учител по български език и литература

Учител по английски език

Оценител по немски език

Награди Свидетелство за вписване в Почетната книга “Дарования и 

постижения” и висок принос в подготовката на изявени ученици 

– гр. Дряново – октомври 2013 г.

Грамота от Кмета на Община Дряново – май 2013 г.

Грамота от СОУ “Максим Райкович” - гр. Дряново – май 2013 г.4



Общи данни
Участие в други 

организационни форми 

на обучение

1. Насилието, агресията и тормозът в училищната среда –

тематичен курс, ТУ- Габрово, център СДК - 2017 г.

2. Умения за ефективно презентиране – тематичен курс, ТУ-

Габрово, център СДК - 2017 г.

3. Образование в мултикултурна среда – курс, СБУ- гр. 

София - 2017 г.

4. Организация на образователния процес – курс, СУ ”Св. 

Климент Охридски”, ДИУУ - гр. София – 2017 г.

5. Взаимодействие “училище – семейство” – курс, ТУ-

Габрово, център СДК - 2015 г.

6. Професионалното портфолио – надежден инструмент за 

оценка и самооценка на дейността на учителя –

практически семинар, РААБЕ България – 2013 г.

7. Стимулиране на креативните процеси в обучението по 

немски език чрез форми на изкуство – квалификационен 

курс, ШУ “Епископ Константин Преславски, ДИКПО – гр. 

Варна, Гьоте Институт – България, 2013 г.

8. Изграждане на екипи – тренинг, РААБЕ България – 2011 г.5



Общи данни
Участие в други 

организационни форми 

на обучение

9. Unterrichts-Optimierung für bulgarische und makedonische 

Deutsch-Lehrkräfte, Akademie für Lehrerfortbildung und 

Personalführung, Dillingen a. d. Donau, Deutschland - 2011.

/Продължаващо обучение за учители по немски език от 

България и Македония в Академията в гр. Дилинген, 

Германия/.

10. Актуално странознание и интеркултурно учене в 

обучението по немски език – курс, ШУ “Епископ 

Константин Преславски, ДИКПУ – гр. Варна, Гьоте 

Институт – България, 2011 г.

11. Обучение за оценители на тестови задачи със свободен 

отговор по немски език, ОП “Развитие на човешките 

ресурси” 2007 -2013, МОМН, ЦКОКО – гр. София – 2010 г.

12. Базови и специфични компютърни умения на учители –

курс, МОН, Национален педагогически център, със 

съдействието на Майкрософт България – 2006 г.
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Общи данни
Участие в други 

организационни форми 

на обучение

13. Специализиран немски език в туризма, модул 5 –

квалификационен семинар, Култур Контакт – Австрия, 

k.education Бюро за проекти - София – 2006 г.

14. Специализиран немски език в туризма, модул 4: Нови 

методи на преподаване по примера на ЕС-

квалификационен семинар, Култур Контакт – Австрия, 

k.education Бюро за проекти - София  – 2005 г.

15. Специализиран немски език в туризма, модул 3: Работа по 

проекти - квалификационен семинар, Култур Контакт –

Австрия, k.education Бюро за проекти - София  – 2004 г.

16. Специализиран немски език в туризма – 2, 

квалификационен семинар, Култур Контакт – Австрия, 

k.education Бюро за проекти - София  – 2003 г.

17. Немски език в туризма – квалификационен семинар за 

учители, Култур Контакт – Австрия, k.education Бюро за 

проекти - София  – 2003 г.

7



Обучение и квалификации форми
1. Дати (период на обучение) 2012 - 2014

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

Тракийски университет – гр. Стара Загора

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Английски език; Методика на обучението по чужд език; 
Текст и комуникация в учебния процес; Методика на 
активното обучение – интерактивни методи и техники;
Теория и методика на дидактическите тестове; 
Технология на педагогическите изследвания; 
Образователни проекти; Педагогически мениджмънт.

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

Учител по английски език
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Обучение и квалификации форми
2. Дати (период на обучение) 2002 – 2006 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и 
Методий” – гр. Велико Търново

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Практически немски език (І – ІV част); Увод в езикознанието;        
Увод в литературознанието; Фонетика и фонология на немския 
език; Морфология на немския език; Лексикология на немския език; 
Синтаксис на немския език; Историческа лингвистика; Теория на 
превода; Немска литература (І – ІІ част); Латински език; 
Странознание.

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

Филолог

3. Дати (период на обучение) 2005 – 2006

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и 
Методий” – гр. Велико Търново

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Педагогика; Психология; Аудиовизуални и информационни 
технологии в обучението; Методика на обучението по немски език.

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

Учител по немски език
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Обучение и квалификации форми
4. Дати (период на обучение) 1994 - 1999

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

Софийски университет “Св. Климент Охридски” – гр. 
София

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Фонетика и лексикология на съвременния бълг. език; Морфология на 
съвременния бълг. език; Синтаксис на съвременния бълг. език; История 
на книжовния бълг. език; История на бълг. език; Стилистика на 
българския език;  Диалектология; Старогръцки език; Старобългарски 
език; Филологически практикум ( І и ІІ част); Сравнителна граматика на 
славянските езици; Руски език; Полски език; Културна антропология. 
Бълг. фолклор; Антична литература; Теория на литературата;
Старобългарска литература; Бълг. възрожденска литература; Бълг. 
литература след Освобождението; Бълг. литература след І световна 
война; Славянски литератури; Руска класическа литература;  Руска 
литература от ХХ век; Западноевропейска литература; Американски 
литератури; Педагогика; Педагогическа психология; Методика на 
обучението по бълг. език; Методика на обучението по бълг. литература; 
Литературоведски и методически проблеми при изучаване на 
световната класика; Педагогическа практика (три месеца).

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

Филолог
Учител по български език и литература 10



Обучение и квалификации форми
5. Дати (период на обучение) 1997 – 1999

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

Софийски университет “Св. Климент Охридски” – гр. 
София; Институт за немски хуманитарни и социални 
науки “Германикум” – гр. София

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Увод в историята на Германия; Философия и религия на 
Германия; Икономика и стопанска география на Германия; 
Немска литература; Педагогика и образователна система на 
Германия; Политическа и правна система на Германия; История 
на съвременна Германия (1918 - 1945); Архивите на Германия –
традиция и съвременност.

(Обучението е с продължителност 4 семестъра и е 
провеждано на немски език)

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

Втора специалност “Немско странознание”
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Обучение и квалификации форми

6. Дати (период на обучение) 1989 – 1994

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

Национална Априловска гимназия с Музей на 
образованието – гр. Габрово

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Хуманитарен профил – български език и литература; 
с разширено изучаване на немски език

Предмети от профилиращата подготовка:
Български език и литература; История; Старобългарски 
език; История на културата; Риторика; Журналистика.

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

Бизнес секретар
Стенографска и машинописна правоспособност
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Учебни предмети, 
по които преподава педагогическият специалист: 

немски език – втори чужд език
немски език по професията
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Обосновка за избор на учебник и учебни 
помагала

• Да съответства на темите и очакваните резултати по учебната програма за съответния клас.

• Да е интересен, достъпен и добре структуриран.

• Да е комуникативно ориентиран, като стимулира взаимодействие, активира и мотивира

учениците.

• Да съдържа актуални теми, свързани с училищното ежедневие и интересите на младите хора.

• Да предоставя актуална информация за живота в немскоговорящите страни.

• Да систематизира и представя ясно граматичния материал към всяка тема.

• Да осигурява постепенно надграждане на знанията. 

• Да подпомага използването на разнообразни методически решения от учителя.

• Да включва тестове за самооценяване на учениците.

• Да дава възможности и идеи за самостоятелна и проектна работа на учениците. 
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Доказателства за постиженията, отразяващи успехите -
лични и на учениците
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Участие в програми и проекти
Проект “През лятото освен с игра, ще се 
занимаем с наука, творчество и красота”      
с финансовата подкрепа на Фондация 
“С.Е.Г.А.” /Сдружение за ефективни 
граждански алтернативи/ – гр. София         
юли – септември 2008 г.

Цел на проекта: Осмисляне на свободното време на 
учениците през лятната ваканция като превенция на 
рисковата среда чрез развиване на творческите им 
заложби в областта на изкуствата и допълване на 
знанията им по проблемни  учебни дисциплини.
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Приложения – немски език
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Приложения – немски език 
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Приложения – български език и литература;
английски език
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