
 

                                                     

 
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  Маргарита Александрова Александрова 

Адрес  Ул. “Мали Богдан”№7, гр. Пловдив, 4000, България  

Телефон  032 261 706 

Факс   

E-mail  vicktoria7@abv.bg 

 

Националност  българска 

 

Дата на раждане  04.03.1961г. 
 

ТРУДОВ СТАЖ 

• Дати (от-до) 

• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или сферата 

на работа 

 От 12.01.1987г. Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски” 

                           Редовен асистент по дисциплината Словесно-

изпълнителска дейност с методика в ПУ “Паисий Хилендарски” 

                          Преподавател по реторика, театрално възпитание, 

методика на театралните дейности, комуникативни умения, актьорско 
майсторство, култура на говора и делово общуване в Педагогическия и в 

други факултети, в различни специалности. 

                           Реторика, публична реч в различни образователни звена. 

                           

• Заемана длъжност 

• Основни дейности и 

отговорности 

 -  Преподавателско звание главен асистент от 1994г. 

-  Провеждане на лекции, семинарни и практически упражнения по 
дисциплините: Педагогическа реторика;  Актьорско майсторство за учители; 

Актьорски тренинг за учители, Театрални дейности в предучилищна и начална 

училищна възраст; Култура на говора и делово общуване. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ 

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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• Дати (от-до) 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

• Наименование на 

придобитата квалификация 

 1979-1984г. 

 Софийски Университет “Климент Охридски”,  

 специалност българска филология 

 Положени изпити по: педагогика, педагогическа психология, 

методика на обучението по българска литература, българска 
литература, антична и западноевропейска литература, морфология и 

синтаксис на съвременния български език, методика на българския 

език и др.  

 магистър по българска филология; специалист по български език и 
литература и преподавател в средните училища 

 

1986г. конкурс за редовен асистент по дисциплината Словесно-

изпълнителска дейност с методика към катедра “Естетическо 
възпитание”, факултет Педагогически,у ПУ “Паисий Хилендарски” 

 

1995-1997 г.  

 НАТФИЗ “К. Сарафов”, София 

 Специализация в областта на актьорско майсторство и режисура за 
драматичен театър, сценична реч, публична реч, куклено театрално 
изкуство  

 Индивидуалният план на обучение обхваща дисциплините: Техника 
на говора; Художествено слово; Актьорско майсторство; Режисура; 

Съвременен български театър; Куклено театрално изкуство;Публична 

реч   

 Диплом за завършена специализация и правоспособност на 
специалист с висше образование по актьорско майсторство и 

публична реч 

 

Доктор в научна специалност Теория и методика на обучението по 

театрално изкуство от 2011г. 

 Защитен дисертационен труд „Интерпретацията на епически текст  

чрез изкуството на живото слово – необходим компонент от 

подготовката на детски и начални учители” 28.09, 2011г. 

Придобита образователна и научна степен Доктор в област на висше 
образование Педагогически науки, по професионално направление 1.3 

Педагогика на обучението по...Научна специалност 05 07 03 Теория и 

методика на обучението по театрално изкуство 

 

МАЙЧИН ЕЗИК  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 

  [РУСКИ ЕЗИК] [АНГЛИЙСКИ ЕЗИК] [....................] [........................] 

• Четене  отлично отлично   

• Писане  отлично  Мн. добро   

• Разговор  отлично отлично   

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ 

УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация,  управление и 
адмистрация на хора, проекти 

и бюджети в 

професионалната среда или   в 
областта на културата и 

спорта) у дома и др. 

 От 1997г. ръководител на направление Словесно-изпълнителска дейност с 

методика към катедра “Естетическо възпитание” 

       Работа в екип. Координация на дейността на специалистите  в 
направлението. Планиране на индивидуалната заетост и контрол на реализиране 

на планираните дейности. 

 Уменията са придобити в административната дейност  

  Разработване на учебни програми по учебните дисциплини: Педагогическа 
реторика и общуване в клас; Актьорски тренинг за учители; Актьорски 

тренинг за учитeли с техника на говора, Актьорско майсторство  за учители; 

Култура на говора; Театрални дейности за учители; Подготовка и реализция 

на художествен спектакъл. 
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ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ 

Работа с компютри, със 

специфично оборудване и др. 

  

Работа с Windows, MS Office, Word, Excel, Internet, Power Point 

 

УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ  
 Изследователски и 

образователни 

 Позиция в проекта 

  1998-2005г. участие в проект на Източноевропейски образователен център 

към фондация “Помогни на нуждаещите се” 

 Разработване на идеи за модерно обучение по Публична реч. Създаване и 

реализация на учебни програми за обучение по дисциплините: “Европейски 

практики за комуникативни умения”, “Култура и техника на говора”, 

“Диалогични и монологични умения за публична реч”. 

 Резултатите от осъществяване на концепциите за съчетаване на теоретичното 

обучение с тренинг по публична реч и комуникативни умения са 
представени на научно-практическата конференция с международно участие 

"Взаимодействие между университетите и неправителствените организации 

по пътя на интеграция с Европейския съюз”, Габрово, 2000г. 

 Статия “Обучението по публична реч като аспект на осъвременяването на 

професионалната подготовка” – във: Взаимодействие между университетите 

и неправителствените организации по пътя на интеграция с Европейския 

съюз. Сборник научни трудове. УИ “В. Априлов”, Габрово, 2000г., с. 170-174  

  

Участие в проект  „Алтернативи в образованието” , Педагогически 

факултет, ПУ «П. Хилендарски» 

 Участие в проект  „Иновативни педагогически технологии за 

личностно развитие чрез художественотворчески дейности”   

при Педагогически факултет на ПУ «П. Хилендарски»  

Проект „Иновативна образователна среда“ – участник  
  

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

      Творчески изяви, свързани със създаването на сценарии, режисура и 
подготовка на спектакли, общоградски тържествени програми, представяне на 

книги.  

      Творчески ангажименти по създаването и реализирането на сценарии, 

режисура,  актьорско участие; програми, с които нашите студенти гостуват на 

различни сцени. 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ОБЛАСТИ 

  Професионална компетентност в сферата на българистиката: специалист по 

български език и литература; методика на обучението по БЕЛ 

 Професионална компетентност в областта на актьорското майсторство, 

театралното изкуство, методика на театралното възпитание. 

 Професионална компетентност в областта на публичната реч, реторика, 

комуникативни умения и делово общуване. 

 


