ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“
ПЛЕВЕН

КУНКА НАЙДЕНОВА
Старши учител по Икономически
дисциплини

УМЕНИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЦЕЛИ

• Прилагане на нови и иновативни
Имам организаторски качества и
методи на преподаване по всички
добри комуникационни умения;
икономически дисциплини;
Прилагам нови и иновативни методи
•
Повишаване на професионалните
на преподаване на икономически
компетентности на учениците по
дисциплини;
икономическите дисциплини;
Усвоявам бързо нови работни
• Улесняване на връзката между
действия;
теоретичните,
практическите
Имам чувство за отговорност;
дисциплини
и
реалния
бизнес;
Имам интерес към повишаване на
своята квалификация;
Проявявам
перфекционизъм
по
отношение на възложените задачи;
Мото: „Нищо в тоя живот не се дава
Имам опит в работата с родители;
Опит в работата с ученици и наготово!“
възрастни;
Участвам в подготовката на ученици в
Националното
състезание
по
счетоводство;
Притежавам умения за работа в екип;
С готовност помагам на колегите;

ОПИТ
•
•

•

Главен учител за учебната 2017/2018
Вашият e-mail
kunka_naidenova@abv.bg
година
Работя като учител по икономически
дисциплини от 15 години – Право,
Обща теория на счетоводната Вашият профил
отчетност,
Счетоводство
на
предприятието и др. икономически
Връзка към други онлайн ресурси:
дисциплини;
Имам опит в разработването на портфолио/уеб сайт/блог
европейски проекти по програма
Леонардо да Винчи дейност „Мобилност“ като:
• „Мениджмънт на малките и
средни
предприятия“
–
2006/2007г.-гр.Севиля
Испания;
• „Иновации в маркетинга“2008/2009г. – Малта;

Контактно лице по проект:
• „Дигитални
умения
и
иновативни
подходи
в
мениджмънта на малкия и
среден бизнес“
• Публикувани статии:
• Технологичен
модел
на
обучението по Право;
• Интегративни
връзки
в
обучението по Право.
Главен учител през учебната 2017/2018 год.
Учител по икономически дисциплини в ДФСГ
„Интелект“ гр.Плевен от 2002 год.
до
настоящия момент.
Главен счетоводител в „Свежест“ ЕООД
гр.Плевен от 1995 г. до 2002 г.
ЗАТС в НУ „Отец Паисий“гр.Плевен от 1993 г.
до 1995 год.

УЧАСТИЕ ИЛИ
РЪКОВОДСТВО В
ДОБРОВОЛЧЕСКИ
ИНИЦИАТИВИ

ОБРАЗОВАНИЕ
•

•
•

•

Диплома за Висше образование по
специалност
–
„Икономика
и
управление на промишлеността“ 1993 год. ВФСИ „Д.А.Ценов“;
Диплома
за
Педагогическа
правоспособност за икономисти“1995 г. ВФСИ „Д.А.Ценов“;
Удостоверение
за
придобита
квалификация „Съветник по правни
въпроси“ – 1992 г. от ВФСИ
„Д.А.Ценов“
Свидетелство
за
професионалноквалификационна
степен – Първа -2016 г. от СУ „Св.
Климент Охридски“ гр. Плевен

Ръководител на клуб по проект „Твоят час“
•
•

„Млад счетоводител“ -2016/2017
„Счетоводител“ – 2017/2018

Наблюдаващ учител по проект “Ученически
практики“
Участие в проект “Нова възможност за моето
бъдеще“
Класен ръководител

