
 

                                                     
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  Силвия Маркова Гърневска 

Адрес  Гр. Пловдив  ул.”Цар Асен” №1 

Телефон  032 /26 20 27        0887 573 667 

Факс   

E-mail  silviagarnevska@yahoo.com  silviagarnevska@abv.bg 

 

Националност  българска 

 

Дата на раждане  29. 09. 1962 

 

ТРУДОВ СТАЖ 

• Дати (от-до) 

• Име и адрес на 

работодателя 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 1986 -1989 

Институт КАМ  гр. Пловдив 

Конструктор 

Проектиране и конструиране на линии за автоматичен монтаж. 

 

1989 - до днес, след успешно издържан конкурс работя в 

ПУ “Паисий Хилендарски” гр. Пловдив,  

Педагогически факултет,  Катедра “Естетическо възпитание”. 

1989 - 1992 Асистент по теория и методика на обучението по 

труд и  техника   

1992 - 1994 Старши асистент 

1994 - 2017 Главен асистент 

• Заемана длъжност 

• Основни дейности и 

отговорности 

 Главен асистент в катедра “Естетическо възпитание”. 

• Научно-преподавателска дейност 

Организация и провеждане  на лекции, семинарни и практически 

упражнения, хоспитиране и факултативи по теория и методика на 

технологичното обучение, основи на производството, технология 

на текстила, иновации в техниката и технологиите, работа по 

екологични проекти, дизайн и среда на производство, със студенти 

от специалности ПОБТ, НУП ЧЕ, ПУП ЧЕ, ПНУП РО и ЗО. 

• Участие в научно- изследователска дейност. Осъществявам 

педагогически изследвания, свързани с методически проблеми на 

обучението по технологии и предприемачество на ученици и 

студенти. Научен ръководител съм на дипломанти. 

Е В Р О П Е Й С К И  

Ф О Р М А Т  Н А  

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  
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ДРУГИ ЕЗИЦИ 

  [РУСКИ] [ФРЕНСКИ] [АНГЛИЙСКИ]  

• Четене  отлично мн. добро основно  

• Писане  отлично добро основно  

• Разговор  отлично отлично основно  

 

ТЕХНИЧЕСКИ 

УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Теория и практика на използване на ЕИМ –работа с Windows, MS 

Office, Word, Excel, Power Point, Paint, Internet, Autocad, Logo , 

работа с технически средства за обучение и дидактична 

робототехника. 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА   

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС КАТЕГОРИЯ В  

 

УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ  

 Изследователски и 

образователни 

 Позиция в проекта 

 МОМН проект BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на 

общото образование” „За по-качествено образование“  2012 

ЕСФ Европейски социален фонд 

Член на проекта 

факултетски  проект „Алтернативи в образованието” – участник 

2015г. 

факултетски  проект „Иновативна образователна среда” 2017/2018 

№ ФП17-ПФ 00  Член на проекта 

 

 

 

  

 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИ 

 
 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И  

   ОБУЧЕНИЕ 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

• Наименование на 

придобитата 

квалификация 

 2003 - 2007 докторант на самостоятелна подготовка към катедра 

“Естетическо възпитание” на Педагогически факултет на 

Пловдивски университет  

10. 12.2008 Доктор по методика на обучението по бит и технологии 

 

1981-1986 

ВМЕИ /Технически университет / гр. София 

Специалност Подемно- транспортни и строителни машини и 

системи 

Специализация “Конструиране на роботи и манипулатори” 

Машинен инженер  ОКС Магистър 

 

1983 – 1986  

ВМЕИ 

Задочен курс за допълнителна педагогическа подготовка 

Учител по инженерни дисциплини 

 

1977-1981 

Техникум по строителство и архитектура 

Средно специално образование и квалификация техник по 

строителство и архитектура 

МАЙЧИН ЕЗИК  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 • Била съм участник  в провеждащите се всяка година в Шамони-

Франция Международни дни за образование, научна и 

индустриална култура. Подпомагала съм организацията на форума 

като съм поемала ръководство на научна секция и дистрибуция на 

материали между участници.  

• Била съм на обмяна на опит в университета в Нюшател, 

Швейцария – Висше педагогическо училище НЕР 

• Организирам и провеждам лекции, упражнения и практикуми със 

студенти от Техническия университет, специалност Инженерна 

педагогика, по дисциплината Методика на обучението по 

специалността.  

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ОБЛАСТИ 
 Теория и методика на технологичното обучение, техника и 

технологии,обучение по технологии и предприемачество,  

роботика, дидактически технологии, педагогически изследвания. 

 

 

 

 

 

  


