


Общи сведения

Име: Чудомира Любенова Алова

Длъжност: Старши учител ПГ към
НУ „Любен Каравелов“ 
Образование: висше
Специалност: ПУП и НУП
Педагогически стаж : 12 години
Отговорности :
- планиране и подготовка на 

възпитателно- образователния 
процес според  ДОС;
-диагностициране на детето и 
създаване на детско портфолио;
-формиране на умения и знания ;
- използване на подходящи 

образователни методи;
-опазване живота и здравето на 
децата;





Трудов стаж   
Дати от 02.09.2011 г. до момента 

Заемана длъжност 
или позиция 

Старши учител в подготвителна група към 
училище 

  
Име и адрес на 

работодателя 
НУ“Любен Каравелов“ – гр. Съединение, 
ул. „Чардафон Велики“ № 24 

Вид на дейността 
или сферата на 

работа 
Образование 

 
Дати 

 
от 01.09.2008 до 02.09.2011 г. 

Заемана длъжност 
или позиция Начален учител  

  
Име и адрес на 

работодателя 
НУ“Любен Каравелов“ – гр. Съединение, 
ул. „Чардафон Велики“ № 24 

Вид на дейността 
или сферата на 

работа 

Образование 
 

 


		Трудов стаж

		 



		Дати

		от 02.09.2011 г. до момента



		Заемана длъжност или позиция

		Старши учител в подготвителна група към училище



		

		



		Име и адрес на работодателя

		НУ“Любен Каравелов“ – гр. Съединение,

ул. „Чардафон Велики“ № 24



		Вид на дейността или сферата на работа

		Образование



		

Дати

		

от 01.09.2008 до 02.09.2011 г.



		Заемана длъжност или позиция

		Начален учител 



		

		



		Име и адрес на работодателя

		НУ“Любен Каравелов“ – гр. Съединение,

ул. „Чардафон Велики“ № 24



		Вид на дейността или сферата на работа

		Образование











 
Дати 

 
от 13.06.2005г. до 12.08.2008 г. 

Заемана длъжност или 
позиция Директор на НУ“Любен Каравелов“-гр. Съединение 

  
Име и адрес на 

работодателя 
Регионален инспекторат по образованието -
Пловдив 

Вид на дейността 
или сферата на 

работа 

Образование 
 

 
Дати 

 
от 10.01.2005 г. до 01.06.2005г. 

Заемана длъжност 
или позиция Възпитател  

  Име и адрес на 
работодателя НУ“Любен Каравелов“-гр. Съединение 

Вид на дейността 
или сферата на 

работа 

Образование 
 

 
 

Дати 

 
 
от 12.05.2003 г. до 10.10.2004г. 

Заемана длъжност 
или позиция Сладкар  

  Име и адрес на 
работодателя „Пи- Ми „ ООД -гр. Съединение 

 


		

Дати

		

от 13.06.2005г. до 12.08.2008 г.



		Заемана длъжност или позиция

		Директор на НУ“Любен Каравелов“-гр. Съединение



		

		



		Име и адрес на работодателя

		Регионален инспекторат по образованието -Пловдив



		Вид на дейността или сферата на работа

		Образование





		

Дати

		

от 10.01.2005 г. до 01.06.2005г.



		Заемана длъжност или позиция

		Възпитател 



		

		



		Име и адрес на работодателя

		НУ“Любен Каравелов“-гр. Съединение



		Вид на дейността или сферата на работа

		Образование





		



Дати

		



от 12.05.2003 г. до 10.10.2004г.



		Заемана длъжност или позиция

		Сладкар 



		

		



		Име и адрес на работодателя

		„Пи- Ми „ ООД -гр. Съединение









 
Дати 

 
от 02.12.2002 г. до 14.03.2003г. 

Заемана длъжност 
или позиция Начален учител 

  Име и адрес на 
работодателя НУ“Любен Каравелов“-гр. Съединение 

Вид на дейността 
или сферата на 

работа 
 

Образование 
 

                                  
Дати 

 
от 11.10.1999 г.до 01.07.2000г. 

Заемана длъжност 
или позиция Учител по английски език 

  Име и адрес на 
работодателя СОУ“Христо Ботев“-гр. Съединение 

Вид на дейността 
или сферата на 

работа 

Образование 
 

 


		

Дати

		

от 02.12.2002 г. до 14.03.2003г.



		Заемана длъжност или позиция

		Начален учител



		

		



		Име и адрес на работодателя

		НУ“Любен Каравелов“-гр. Съединение



		Вид на дейността или сферата на работа



		Образование





		                                  Дати

		

от 11.10.1999 г.до 01.07.2000г.



		Заемана длъжност или позиция

		Учител по английски език



		

		



		Име и адрес на работодателя

		СОУ“Христо Ботев“-гр. Съединение



		Вид на дейността или сферата на работа

		Образование











от 1993г. до 1997г.
Гимназия с хуманитарен профил „Св. св".Кирил и Методий“ 

гр. Пловдив,с профил български език и литература и 
интензивно изучаване на английски език

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
от 1997г.до 2002 г.

Пловдивски университет„Паисий Хилендарски“- бакалавър,
специалност ПУП и НУП



2005 г.-Методика на обучение по БДП
2005 г.-Ръководител на компютърни кабинени

2006 г. – Базови и специфични компютърни умения-
Windows XP ,Word ,Excel, Power point

2007 г. –„Управление на училището“,“Бюджет“ и „Проекти“
2007 г. – Разработване на проекти;

2008 г. – Делегирани бюджети;
2008г-ИКТ в начален курс- продукти интегрирано обучение

2009 г.- Интердисциплинарно проектно- ориентирано обучение 
в началното училище при интегриране на технологиите –
работа с интерактивна дъска
2009г.-Участие в общинска и областна конференция 
“Училището- желана територия на ученика »



2011 г.- Един компютър-много мишки.
Работа с Microsoft Mischief;

2012 г. – Инициативност и предприемчивост в детската 
градина;
2012 г.- Организация и управление на учебния працес при 
целодневна форма на обучение;
2012 г. – Как да живеем с диабет?

2013 г. – Професионалният стрес. Техники за овладяване 
и контрол на стреса;
2013 г – Портфолио на учителя;

2014 г. – Успешна комуникация с родителите-
нашият партньор в образованиет;

2016г – Педагогически технологии за работа
в мултикултурна среда;



























http://karavelov-saedinenie.com/main/blog/2017/03/%d1%87%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b2-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8/
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