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• Дати (от-до)
• Име и адрес на
работодателя
• Вид на дейността или
сферата на работа

• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от - до)
• Име и вид на обучаващата
или образователната
организация

ПАНАЙОТОВА МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА
4003, гр. Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” № 29, вх. В, ап. 24
сл. +359 32 261504; дом. +359 32 951 465; GSM 0887 723 407
margopan@uni-plovdiv.bg,
Българска
09. 06. 1956 г.

margo0609@abv.bg

От 29.04.2008 г. и понастоящем - ДОЦЕНТ в ПУ «П. Хилендарски»
1993 г.– 2008 г. - гл. асистент в ПУ «П. Хилендарски»
1990 – 1992 г. – ст. асистент в ПУ «П. Хилендарски»
1987 – 1990 г. – асистент в ПУ «П. Хилендарски» - преподавател по
методика на обучението по биология
1984 – 1987 г. - СОУ «Хр. Г. Данов», гр. Пловдив – учител по биология,
химия и физика към експериментална ПГО на МОН
1979 – 1982 г. - ОУ в с. Бяла паланка, община Сливен - учител по биология
и химия
 Доцент в ПУ «П. Хилендарски» - преподавател по методика на
обучението по биология
 Отговорности за качеството на учебно-възпитателния процес в
преподаваните дисциплини
 Организационна и преподавателска дейност в школата за СДК по
биология
 Организационна и преподавателска дейност в ОКС Магистратура
„Здравно и екологично образование” – задочна форма
 Материално отговорно лице на кат. „Методика на обучението по
биология”

 07. 2005 г. – МЗ, МОН – Обучение по Програма „Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН” за работа с програми за здравно образование в основната и
средната образователна степен, организирано от МОН, МЗ и UNFPA за България
 2003 – 2006 г. курсове за усвояване на англ. език към ЕЦ „ALIS” – гр.
Пловдив
 04. – 09. 2003 г. - МОН, Световна банка – Двустепенен курс за обучение на
обучители по проект „Модернизация на образованието”, Компонент
„Квалификация на учители”
 26. ІІІ. 1998 г. – образователна и научна степен „Доктор”
Тема на дисертационното изследване: „Здравно възпитание чрез обучението по
биология в 8. клас”
 1992, 1993, 1995, 1997 г. – Обучителни курсове по Здравно възпитание на
Фондация „Отворено общество” за работа със здравно образователни програми
за СОУ

 1992 – 1997 г. докторант на свободна докторантура в ПУ „П. Хилендарски”,
Факултет Биология, катедра „Методика на обучението по биология”
 1985 – 1986 г. - МОН – едномесечни квалификационни курсове за учители,
преподаващи в експерименталните училища на ПГО към МОН
 1974 – 1980 г. - ПУ «П. Хилендарски» - висше образование, спец. Биология, ІІ
спец. – химия – Квалификация „Учител по биология” с ІІ специалност „Учител
по химия”
 1971 – 1974 г. - СОУ „П. Яворов”, гр. Пловдив – средно образование
МАЙЧИН ЕЗИК
ДРУГИ ЕЗИЦИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

[РУСКИ ЕЗИК]
• Четене
• Писане
• Разговор
ОРГАНИЗАЦИОННИ
УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и
администрация на хора,
проекти и бюджети в
професионалната среда или в
областта на културата и др.

[АНГЛИЙСКИ ЕЗИК]

Много добре
Добре
Много добре
Добре
Много добре
Добре
• Умения за планиране, подготовка, координиране и реализиране на проекти
и дейности в образователната сфера;
• Преподавателски умения и компетенции;
• Координация, ръководство и контрол на обучаваща дейност за
придобиване на професионална квалификация “учител” на студенти;
• Организационни умения и умения за координиране на задачи;
• Комуникативни умения и компетенции в междуличностното общуване;
• Умения за работа в екип
• Умения и компетенции за планиране, подготовка и провеждане на
обучителни семинари и тренинги за ученици, студенти и учители;

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ
И КОМПЕТЕНЦИИ

• Работа с компютър – Текстообработващи програми Microsoft Word,
Microsoft Power Point, Page Maker Publication, Corel Drau, Excel, Internet,
Media Player и др.
• Работа с леко-водолазно оборудване и ветроходство – Документи за
правоспособност

УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ

 2009 – 2010 г. НПД, фонд „Научни изследвания” към ПУ „П.
Хилендарски” с тема: „Изследване динамиката в нагласите и равнището
на употреба на психоактивни вещества чрез първична превенция у
студенти от от ПУ “П. Хилендарски” – ръководител на проекта
 2006 – 2007 г. – НПД, фонд „Научни изследвания” към ПУ „П.
Хилендарски” с тема: „Разработване на програма за първична превенция
на наркомании при студенти от биологически и химически факултети на
ПУ “П. Хилендарски” – ръководител на проекта
 2005 – 2006 г. – НПД, фонд „Научни изследвания” към ПУ „П.
Хилендарски” с тема: “Здравното и екологично образование и
социализация на деца, лишени от родителска грижа” – като член на
изследователския колектив
 2005 г. – МЗ, МОН – Проект BUL00P01 – „Разгръщане на национална
програма по репродуктивно здраве” - Обучение в рамките на проекта по
Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” (Компонент 7) за
работа с програми за здравно образование в основната и средната
образователна степен – като обучител на учители
 2003 г. – МОН, Световна банка, Проект „Модернизация на
образованието” Компонент „Квалификация на учители” – като обучител
на учители в 12. кл.;
 1992 – 1997 г. Фондация „Отворено общество” - Обучение по здравно
образователни програми - като курсист, а в последствие и като лектор и
оценител на курсове;
 1994 – 1995 г.- НПД към ПУ „П. Хилендарски” – изработване на
документални и учебни филми за здравно възпитание - като автор (2

•
•

Изследователски и
образователни
Позиция в проекта
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филма) и консултант (1 филм)
1993 г. – Разработване на Концепция за съдържание на обучението по
биология 6. – 8. кл. въз основа на конкурс на МОН, която печели първо
място в частта си за 8. кл. и става основа за разработването на учебник по
биология за 8. клас (Анатомия, физиология и хигиена на човека) – като
ръководител на авторски колектив, изготвил концепцията

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

Членство в професионални и научни организации и съюзи:
• Съюз на Учените в България – гр. Пловдив
• Сдружение „Жени в науката” – клон в ПУ „П. Хилендарски”

ПРОФЕСИОНАЛНИ
ОБЛАСТИ

Теория и методика на обучението и възпитанието;
Интерактивни технологии и иновации в обучението по биология;
Интерактивни технологии и иновации в здравното образование и възпитание;
Методология на дидактическото конструиране - създаване на програми за
здравно възпитание и модели за обучение, подпомагащи здравословното и
личностно развитие на младите хора;
• Теория и методика на дидактическия експеримент – научно ръководство и
консултиране на над 50 дипломни разработки на бакалаври, магистри и за
придобиване на I и II ПКС;
• Вузовска дидактика и др.

10. 05. 2010 г.

•
•
•
•

ПОДПИС:
/МАРГАРИТА ПАНАЙОТОВА/
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