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1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

ИМЕ: Марина  Венцисславова Митранова

ДАТА НА РАЖДАНЕ:17.07.1986г.

МЯСТО НА РАЖДАНЕ:гр.Плевен;обл.Плевен

АДРЕС;гр.Плевен;ул.Г.Тошев 10

EMAIL: marina_vencislavova@abv.bg

ТЕЛЕФОН: 0888/32 00 77

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше ;степен  магистър;специалност  : „Предучилищна и начално 

училищна педагогика“

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИ И СТАЖ: 5 години

АВТОБИОГРАФИЯ: Приложение 1

mailto:marina_vencislavova@abv.bg


ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ 

НА АВТОБИОГРАФИЯ 

Лична информация 

Собствено(и) име(на) / Фамилия(и) Марина Венциславова Митранова 

Телефон 0888/32 00 77

E-mail marina_vencislavova@abv.bg 

Националност България 

В момента живея в Плевен/България 

Дата на раждане 17.07.1986 

Пол Жена 



Трудов стаж 

Дати Септември 2017 – до момента

Заемана длъжност или позиция учител

Име на работодателя ДГ «Щастливо детство»

Населено място с.Брест

Вид на дейността или сферата на работа Образование, научна дейност

Трудов стаж 

Дати Февруари 2017 - Май 2017 

Заемана длъжност или позиция учител 

Име на работодателя ОУ"Н.Й.Вапцаров" 

Населено място гр.Плевен 

Вид на дейността или сферата на работа Образование, научна дейност 

Дати Септември 2016 - Февруари 2017 

Заемана длъжност или позиция учител 

Име на работодателя ДГ"Незабравка" 

Населено място с. Горна Митрополия 

Вид на дейността или сферата на работа Образование, научна дейност 



Дати Септември 2015 - Август 2016 

Заемана длъжност или позиция учител 

Име на работодателя ДГ"Божур" с.Божурица 

Населено място с.Божурица 

Вид на дейността или сферата на работа Образование, научна дейност 

Дати Септември 2014 - Август 2015 

Заемана длъжност или позиция младши учител 

Име на работодателя ОДЗ "Зора" 

Населено място Червен Бряг 

Вид на дейността или сферата на работа Образование, научна дейност 

Дати Ноември 2013 - Август 2014 

Заемана длъжност или позиция кондуктор 

Име на работодателя ЕООД "Тролейбусен транспорт"



Дати Октомври 2012 - Май 2013

Заемана длъжност или позиция:младши учител

Основни дейности и отговорност”:предвид желанието ми да се развивам в тази област, и да 

работя с деца реших да потърся работа и в това детско заведени,бях назначена отново по 

заместване,но времето в което работех там беше от голямо значение за изграждането ми 

като учител, работех в смесена група,но въпреки специфичността на работния процес мога 

да кажа че уменията които придобих ще ми бъдат от полза и за в бъдеще,тъй като 

планирам да се развивам именно в тази сфера.

Име на работодателя:ЦДГ "Пролет"

Населено място:Плевен

Вид на дейността или сферата на работа Образование, научна дейност



Дати Юли 2012 - Август 2012

Заемана длъжност или позиция младши учител

Основни дейности и отговорности след пред дипломната си практика бях извикана да 

замествам отпуските на работещите там учителки

Име на работодателя:ЦДГ#2 "Юнско въстание"-Плевен

Населено място:Плевен

Вид на дейността или сферата на работа Образование, научна дейност

Дати Май 2008 - Ноември 2008

Заемана длъжност или позиция Продавач консултант

Име на работодателя "САНДИ-Т" -ЕООД

Населено място Плевен / България

Вид на дейността или сферата на работа Търговия



Дати Октомври 2006 - Март 2007

Заемана длъжност или позиция касиер

Име на работодателя Практикер Плевен

Населено място Плевен / България

Вид на дейността или сферата на работа Търговия

Дати Януари 2006 - Юни 2006

Заемана длъжност или позиция касиер

Име на работодателя Бензиностанция Лукойл

Населено място Плевен / България

Вид на дейността или сферата на работа Търговия



Казвам се Марина Венциславова Митранива ,родена съм на 17.07.1986г. В 

Плевен,средното си образование завърших в Техникум по  обществено хранене  в родния 

ми  град,висшето  си  завърших в  Педагогическия колеж  отново във  Плевен. Обичам 

професията си  и децата,развивам се  и се стремя към лично и професионално  

усъвършенстване. В своята работа се старая да включам иновативни методи и 

технологии които са  от полза при работата ми с  децата.Целия си трудов стаж съм 

натрупала в детски градини,независимо ,че имам  право да преподавам и в начално 

училище,моето желание  и  интерес е насочен към детските градини. Старая се да съм 

безпристрастна в работата си ,честна ,открита  и  позитивна  както с колегите си така 

и със семейството и приятели си. Емоционален и  чувстивтелен човек съм ,това много 

ми помага при  ежедневното ми  общуване с  деца на различна възраст и етнос.



ОБРАЗОВАНИЕ

Дати Септември 2012 - Юни 2014

Наименование на придобитата квалификация Предучилищна и начално училищна 

педагогика

Име и вид на обучаващата или образователната организация Педагогически 

колеж

Населено място Плевен

Ниво по националната класификация Магистър

Дати Септември 2009 - Юни 2012

Наименование на придобитата квалификация Предучилищна педагогика с чужд език

Име и вид на обучаващата или образователната организация Педагогически 

колеж-Плевен

Населено място Плевен

Ниво по националната класификация Колеж



Дати Септември 2001 - Юни 2005

Наименование на придобитата квалификация Технолог на производството и 

обслужването в общественото хранене

Име и вид на обучаващата или образователната организация ПГРТО - Плевен

Населено място Плевен / България

Ниво по националната класификация Професионално

Допълнителни курсове:през 2015г. участвах в морска и зимна академия,

през 2016г. придобих 5-та професионално- квалификационна степен

отново през 2016г. завърших курс по методика на обучението на децата и учениците по 

БДП в детска градина



ТРУДОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СТАЖ

Септември 2017-до момента

Учител в ДГ «Щастливо детство» с. Брест

Февруари 2017 - Май 2017

учител

ОУ"Н.Й.Вапцаров"

гр.Плевен

Септември 2016 - Февруари 2017

учител

ДГ"Незабравка"

с. Горна Митрополия

Септември 2015 - Август 2016

учител

ДГ"Божур" с.Божурица



Септември 2014 - Август 2015

учител

ДГ "Зора"

Червен Бряг

Ноември 2013 - Август 2014

Октомври 2012 - Май 2013

учител

ДГ "Пролет"

Плевен

Юли 2012 - Август 2012

учител

ДГ#2 "Юнско въстание"-Плевен



УЧИТЕЛСКА КЛЕТВА„

Уповавайки се върху вечните нравствени устои на моята праотеческа вяра, в името 

на свети Стилиян Детепазител, в името на първоучителите и създателите на 

славянското писмо и четмо – св. Константин Кирил Философ и брат му св. Методий, 

в името на педагога, дефектолога и лечителя св. Климент Охридски, пред лицето на 

всички присъстващи, които взимам за свидетели и гаранти, се заклевам, че по силата 

на цялостно придобитите от мен педагогически знания и умения, ще върша напълно и 

правилно всичко, което е по повелите на педагогическата деонтология.

Тържествено се заклевам да уча и възпитавам всички свои ученици и възпитаници 

равностойно и без лицемерие, винаги и само според научните истини и знания, като 

развивам творческите сили и индивидуални способности.

Кълна се да помагам на ония от тях, които се нуждаят от особени грижи и внимание 

заради болестите, недъзите и страданията им.



Чрез педагогическото майсторство, обич и жертвоготовност да ги обучавам и 

помагам всячески, така че да се развиват и укрепват като пълноценни и здрави 

личности, с богат ум и разум, облагородени чувства и добродетелна воля.

Кълна се да бъда всеотдаен ратник на полето на просветата, образованието и 

културата.

Кълна се да нося в сърцето си мечтата за бъдното благо на моя род и родина, която 

да предам на своите възпитаници.

Навсякъде, непрекъснато, при всички условия да провеждам процесите на обучение и 

възпитание с непоколебимото любородно съзнание за голямата поета днес от мен 

отговорност пред бъдните поколения и със своето чувство за свещенослужение.

Заклех се!“ 



М О Т И В И  И  Т В О Р Ч Е С К И  И Н Т Е Р Е С И

Мотивите да изготвя професионалното си портфолио са то да служи като инструмент 

за разпознаване и диференцирано оценяване на качеството на дейността ми като

учител,както и възможността за публичност, прозрачност и доказателственост на 

моята професионална дейност. Електронното ми портфолио е възможност за 

професионален обмен в Internet.Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, 

допълване и актуализиране във всеки един нов момент от дейността ми като учител.

Творческите ми интереси са разнообразни и различни,в свободното си време обичам да 

се занимавам с крафт изделия,пиша стихове и приказки за деца. Обичам работата си и 

близкия контакт с малки деца,тяхната обич и привързаност ,са искрени,чисти и 

непринудени и ме зареждат с положителни емоции.


































