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Общи данни 
Фамилия  

Имe, Презиме, 

Гражданство    

Селиванова-Георгиева 

Марина Михаилова  

България 

Дата на раждане 29.04.1970г. 

Образование 

Диплома №, 

дата на завършване, 

Специалност - Магистър по 

Електроника,  

Квалификация - Учител по 

информатика и информационни 

технологии 

Учителска правоспособност - да 

Висше 

1. Диплома за висше образование, серия ТУГ-2005№031107/рег. 

№05ЕЕ00080/01.02.05г. 

2. Диплома за висше образование, серия ТУГ-2003№054304/рег. 

№Е30014/17.06.03г. 

3. Свидетелство за професионална квалификация, серия С-

00№053631/рег. №4868/20.02.02г. 

4. Свидетелство за професионална квалификация, серия С-

14№301984/рег. №7220/24.03.2015г. 

Общ трудов стаж 

Педагогически стаж  

Педагогически стаж в текущото 

учебно заведение 

31 г. 

17 г. 

7 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: m_selivanova@abv.bg 
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Общи данни 

Заемани длъжности Старши учител по професионала подготовка . 

 

Професионално- 

квалификационна степен  

четвърта професионално-квалификационна степен 

Специализации 

Квалификации учител по информатика и информационни технологии. 

- компютърни умения; 

- умения за оценяване знанията и уменията на учениците; 

- умения за работа в екип; 

Награди 

Участие в други 

организационни форми 

на обучение 

 

семинари и обучения във връзка с професионалното 

образованиe 
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Обучение и квалификации  
• .09.2019г. успешно преминато обучение за учители „Educative Robotics and 

Coding with Arduino“, Erasmus+,BG01-KA101-061368 в  ESMOVIA 

• .07.2019г. успешно преминато обучение за учители по „Дигитални науки“ по 

инициативата „Занимания по интереси“ в Училищна Телерик Академия 

•  .07.2019г. успешно преминат курс по английски език ниво А1,А2 по 

европейската езикова рамка, Веда консулт, гр. Габрово  

• .06.2019г. успешно преминато обучение за учители „Индивидуализиране на 

обучението с електронни учебни системи“, ОП Наука и образование за 

интелигентен растеж, BG05М2ОР001-2.010-0001 „Орак Инженеринг“ЕООД, 

2 квалификационни кредита 

•  .02.2019г. успешно преминат курс за повишаване на квалификацията по 

цифрова електроника, 1 квалификационен кредит, Елимекс, гр. Горна 

Оряховица 
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Обучение и квалификации  
 

 

• 12.10.2018г. успешно преминат курс за повишаване на квалификацията по 

eлeктроника и роботика, 1 квалификационен кредит, Елимекс, гр. Горна 

Оряховица 

•  25.04.2018г. успешно преминат курс, тема: „Професионалните умения и 

компетентности на учителя“ за 8ак.ч./0,5 кредити, ДИПКУ към СУ  гр.София 

• 30.04.2018г. - успешно преминат курс, тема: „Наставничеството в 

образователната среда“ за 8ак.ч./0,5 кредити,СБУ към КНСБ  гр.София 

•  06.07.2018г. – участие в семинар на тема: „Възможностите на електронните 

учебни ресурси на MOZABOOK за постигане на ефективен учебен процес“ за 1 

квал. кредит,КЕЙСИЕМ ЕООД гр.София 

•  16.03.2018г. – участие в регионален кръг на състезание по приложна 

електроника „МОГА И ЗНАЯ И ЗНАЯ КАК“,МОН съвместно с търговска 

верига „ЕЛИМЕКС“ 
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Обучение и квалификации  

.05.2017г. – успешно завършен онлайн курс  „Състезателно програмиране за 

преподаватели-II част“ Институт по математика и информатика при БАН 

Вивакогнита  

17.05.2017г. – успешно преминат курс  „Образование в мултикултурна среда“ 

8ак.ч./0,5кв. кредита, Синдикат на българските учители към КНСБ 

08.04.2017г. – успешно преминат курс към СБУ към КНСБ „Организация на 

образователния процес“ 8ак.ч./0,5кв. кредита /за Vпкс/ ДИУУ към СУ  гр.София 

13.02.2017г. – тематичен курс  „Вградени управляващи системи базирани на 

ARDUINO“ 48ак.ч./3 квалификационни кредита ЦСДК -Технически университет 

Габрово 
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Обучение и квалификации  

.09.12.2016г. – тематичен курс  „Програмиране на микрокомпютърни 

системи“16ак.ч./1кредит, ТУ Варна, НП „Развитие на педагогическите 

специалисти“ 

.05.2016г. – успешно завършен онлайн курс  „Състезателно програмиране за 

преподаватели“, Институт по математика и информатика при БАН Вивакогнита  

.11.2015г. – завършено обучение „Взаимодействие училище-семейство“ 

ЦСДК -Технически университет Габрово 

.03.12.2014г – грамота за участие в конкурс за защитени дипломни работи и 

писмени разработки върху теми, свързани с гражданското и хуманното 

образование.Гражданско сдружение „Постоянно образование“ 
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Обучение и квалификации  

.07.2014г. – преминат квалификационен курс „Обучение на педагогически специалисти за 

формиране на знания, умения и компетентности за оценяване на учениците“по проект 

BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти“ Национален институт 

за обучение и квалификация в системата на образованието; 

.06.2014г. – преминато обучение „Техники за мотивация, чрез резонансни 

взаимоотношениия. Социална и емоционална интелигентност“ Европейски център за 

иновации, образование,наука и култура; 

.04.2016/.04.2015г./.04.2014г. – участие в национално състезание по информационни 

технологии, информатика и визуални изкуства „Аз мога тук и сега“ Гр.Девин, Кристалин 

Чавдаров/основател/ 

.11.2013г. – преминато обучение за консултант по проект BG051PO001-4.3.03 „Нова 

възможност за моето бъдеще“ ОП“Развитие на човешките ресурси“съвместно с МОН 
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Обучение и квалификации  

13.11.2013г. – преминато обучение „Развиване на управленски умения “Проект 

BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование“ Нов 

Български университет/Център за професионално и продължаващо обучение 

17.04.2013г./27.04.2012г. – преминати обучения за работа в мултикултурна среда, Център за 

междуетнически диалог и толерантност „АМАЛИПЕ“ гр.Велико Търново 

.11.2008г. - завършено обучение за потенциални бенефициенти за подготовка на проектни 

предложения по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси” S.I.C.I. DOMINUS 

2007г. – завършен курс „ПР кампания за набиране на ученици“  Фондация Европартньори 

2007 

.04.2006г. – завършено обучение за базови специфични компютърни умения на учители, 

Национален педаготически център гр.София съвместно с МАЙКРОСОФТБългария 
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Обучение и квалификации  
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Обучение и квалификации  
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Обучение и квалификации  
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Обучение и квалификации  
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Учебни предмети, по които преподавам 

Учебни предмети от професионална подготовка за специалност “Системно програмиране“ и „Компютърна техника 
и технологии“, професионално направление „Компютърни науки“ и „Електроника, автоматизация и компютърна 
техника“ 

 Информационни технологии 

 Електротехника 

 Аналогова схемотехника – теория и практика 

 Цифрова схемотехника – теория и практика 

 Програмиране  – теория и практика 

 Технология на програмирането – теория и практика 

 Вградени управляващи системи – теория и практика 

 Микропроцесорни системи – теория и практика 

 Процесори, памети и дънни платки – практика 

 Компютърни мрежи - практика 

 Периферни устройства – теория  

 Комплексна и производствена практика 
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Документи за практическото приложение на 
усвоените знания и придобитите умения 

• Добри практики 

 

 

• Постигнати резултати с учениците, 
отразяващи индивидуалния им 
напредък 

 

• СЕРТИФИКАТ за ръководител от Национално 
състезание «Аз мога тук и сега» - Девин 
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Участие в програми и проекти 
• Проект „Успех“2014/15г. - клуб „Забавно 

Програмиране“ 

 

• Проект „Твоят час“ 2016/2017г., 2017/2018г. 

– клуб „Забавна Електроника и Роботика“ 
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Участие в програми и проекти 
• Проект „Система за кариерно ориентиране в 

училищното образование “2016/17г.  

• - клуб „Кариера“, като класен р-л на 8а 

 

• Проект BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на 
системата за инспектиране на образованието” 
2013/2014г. 

• Проект BG05PO001-4.3.03-0001 „Нова 
възможност за моето бъдеще”2013/2014г. 

• Проект № BG051PO001-3.2.03-0001 „Управление 
за ефективно професионално 
образование”2013/2015г. 

• Проект BG051РО001-3.1.03-0001 „Квалификация 
на педагогическите специалисти”2014г.,2019г. 

• Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически 
практики”2007г. 

• Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за 
успех“2019г. 
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Обосновка за избор на учебник и учебни 
помагала 

• Задължителната професионална подготовка по теория и практика в 

професионалните гимназии в направление „Електроника, автоматизация и 

компютърна техника“ се извършва с изключително малко подготвени 

помагала. По тази причина използвам всичко налично: Електротехника /Р. 

Несторова/, Аналогова схемотехника - 10 клас/В. Стоянова /, Цифрова 

схемотехника - 10 клас /М. Цонева/, Микропроцесорни системи /Р. Петров /. 

• За всички останали предмети от ЗПП и от ЗИПП използвам предимно 

интернет източници, с оглед голямата динамика и специфика на професиите 

„Системно програмиране“ и „Компютърна техника и технологии“ . 
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Списък на лични творби 

 Разработка на множество дидактически материали, тестове, в това число и 

на електронни уроци по предметите по които преподавам (Аналогова 

схемотехника – теория и практика; Цифрова схемотехника – теория и 

практика; Програмиране  – теория и практика; Технология на 

програмирането – теория и практика; Вградени управляващи системи – 

теория и практика; Микропроцесорни системи – теория и практика; 

Процесори, памети и дънни платки – практика; Периферни устройства – 

теория ) 

• Част от тях са разработeни с участието на учениците. 

• Част от проведени уроци включват  използване на ИКТ  
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Постижения на 10а през 2018-2019г., специалност 
„Компютърна техника и технологии“ 
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11а през 2019-2020г.,  
специалност „Компютърна техника и 

технологии“ 
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Информация за  
 материално- техническите условия 
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Философия на преподаване 
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Философия на преподаване 

 Понятието преподаване има богато съдържание, което съществено се 
отличава от житейската представа за изложение от учителя на 
определена система от знания, умения и навици. Преподаването включва 
дейността на учителя за организация на ученето, за контрола на хода и 
резултатите от учебната дейност. Преподаването може да се обясни 
като непрекъснат динамичен процес, зависещ от фактори, като среда, 
семейство, приятели, потребности и възможности. 
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