ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“

ДЕНКА ИВАНОВА
НЕДЯЛКОВА

ПЛЕВЕН

Учител по Икономически дисциплини

ЦЕЛИ

УМЕНИЯ
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Умения за работа в екип;
Комуникационни умения;
Отлични организаторски качества;
Интерактивни
методи
на
преподаване
по
икономически
дисциплини;
Инициативност;
Толерантност;
Отзивчивост;
Позитивно оценяващ.

✓ Разкриване
и
подкрепяне
на
потенциала на всеки ученик;
✓ Утвърждаване на атмосфера на
толерантност,
сътрудничество
и
уважение;
✓ Приемане на мнението на другия;
✓ Вдъхване на доверие;
✓ Активно
участие
в
груповото
взаимодействие;
✓ Улесняване на учебния процес;
✓ Утвърждаване на престижа на
училището.

ДЛЪЖНОСТ
✓ Учител по икономически дисциплини
от 01.09.1996г. до настоящия момент;
✓ Главен учител от 2012 г. до
настоящия момент;
✓ 21 – годишен преподавателски опит в
обучението на ученици и възрастни;
✓ Работа с ученици в учебнотренировъчна фирма;
✓ Работа с ученици по програмата
„Учебна компания” на Джуниър
Ачийвмънт – България и спечелени
награди за:
„Бизнес етика” – 2011г., „Социален продукт”
– 2012г., „Създаване на информационен
продукт за насърчаване на мобилността на
младите хора в България” – 2012г.,
„Социално-отговорен
бизнес“
2015г.,
Победител в Регионален панаир на Учебните
компании – 2016г., „Най-атрактивен продукт“
2017г.
✓ Опит в работата с европейски
проекти:
Проект „Иновации в маркетинга", Програма
„Леонардо да Винчи“ 2008-2009г.;
Проект „Електронна търговия – успешни

Вашият e-mail

dnedqlkova@abv.bg

европейски практики“, Програма „Леонардо
да Винчи“ 2013-2014г.;
Проект „Дигитални умения и иновативни
подходи в мениджмънта на малкия и среден
бизнес” , Програма „Еразъм+”2014-2015г.;
✓ Публикувани две статии към ДИУУ
2016г.:
- Модел на обучение в Учебната компания;
- Оценяване на учениците-сътрудници в
Учебната компания.

ОБРАЗОВАНИЕ

Магистърска степен
1996г. СА „Д. А. Ценов“ – Свищов,
специалност „Икономика и управление на
индустрията“, „Икономическа педагогика“;
1996г. СА „Д. А. Ценов“ – Свищов,
специалност „Финанси“;
2005г.
„Подготовка
на
учители
за
ръководители
на
учебно-тренировъчни
фирми“ – София;
2009г. СА „Д. А. Ценов“ Свищов, специалност
„Счетоводство и контрол“;
2010г. „Учебна компания“ – София;
2012г. „Обучение за повишаване на
методическата компетентност на обучаващи
на възрастни“ – Плевен;
2013г. „Нова възможност за моето бъдеще“;
2016г. СУ „Св. Климент Охридски“ София,
ДИУУ,
Първа професионалноквалификационна степен

УЧАСТИЕ ИЛИ
РЪКОВОДСТВО В
ДОБРОВОЛЧЕСКИ
ИНИЦИАТИВИ
✓ Подготовка и организиране на
училищен кръг на Национално
състезание по счетоводство;
✓ Подготовка и организиране на
училищно състезание по Обща
теория на счетоводната отчетност и
Счетоводство на предприятието;
✓ Проект „Ученически практики”;
✓ Проект „Нова възможност за моето
бъдеще“;
✓ Класен ръководител;
✓ Работа с родители;
✓ Работа с ученици със специални
образователни потребности;
✓ Активно участие в рекламната
кампания на гимназията за набиране
на кандидат-гимназисти.

