
 

 

 

 

 

 

 

УМ Е Н И Я  
 
Икономическото ми образование и работата 
ми във реалната икоомика, ми дава по-
реална предства за поднасянето на учебния 
материал за учниците. По Икономическа 
информатика се поставят цели и задачи от 
фирмена документация, изучават се 
програми, с които те ще се сблъскват в 
бъдещата си работа. Този предмет дава 
знания и по икономика и по информатика 
използвайки Офис пакета и графични 
програми. 

Ц Е Л И  
 
*Поставям акцент върху създаването на личности, 

които са творчески и гъвкави, устойчиви, умеят да 
си сътрудничат, да решават проблеми,  да мислят 
критично и да действат по нетрадиционен, 
аналитичен начин; 
*За мен е важно  да използвам новите технологии 
за персонализация на обучението и за обучение 
навсякъде и по всяко време; 
*Считам, че ученикът трябва да бъде в центъра на 
учебния процес - учителят трябва да е медиатор, 
докато учениците конструират своето собствено 
разбиране за света около тях; 
*От съществено значение е всеки ученик да 
поддържа своята индивидуалност през целия 
процес на обучение, като същевременно уважава 
и зачита всички аспекти на обществото.  

ОПИ Т  

Учител по икономика | Техникум по хранително-
вкусова промишленост „Луи Пастьор“ , гр. 

Плевен | 4,2000г-6,2000г 

Специалист Маркетинг и диставки | Завод за 
многослойни картони, гр. Никопол | 06,2000г-

11,2001г 
Контрол на доставки, заявки към клиенти, 

документи за митнически контрол 

Специалист доставки и продажби | Ветсервиз ООД, 
гр. Плевен |02,200г2-05,2003г 

Контрол на продажби и доставки, работа с 
документация на фирмата, работа със складова 

програма 

Специалист Отдел „Продажби“ | Дикар консулт 
ООД, гр. Плевен | 05,2003г-09,2005г 

Контрол на продажби и доставки, работа с 
документация на фирмата, работа със складова 

програма 

Учител по Икономическа информатика | ДФСГ 
„Интелект“- гр. Плевен| 9,2005г-1,2018г 

 

  

Вашият e-mail asya.krystewa@abv.bg 

  

ОБ Р А ЗО В А НИ Е  
Свидетелство за професионална квалификация 

„Учител“ | 2008 | Технически университет Габрово, 
Център за следдипломна квалификация 

 

Придобита квалификация за обучител по ХИВ СПИН 
и Здравно образование | 7.2007 | Министерство на 

здравеопазването 

Магистър по Икономическа информатика и 
икономика, | 17.3.2000 | УНСС гр. София 

 

Оператор програмист на Електронно Изчислителни 
Машини | 6,1994 | МОН- МГ „Гео Милев“, гр. 

Плевен 

 

Средно образование | 6,1994 | МОН- МГ „Гео 
Милев“, гр. Плевен 

 

 

АСЯ ВЕСЕЛИНОВА КРЪСТЕВА 
Старши учител Икономически предмети 

ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“ 

ПЛЕВЕН 


