
Мо

Лична информация Мото : „Учи не за оценката , а за живота.”

Собствено (и) име (на) /
Фамилия(и)

Нина Светославова Чилиянска 

Адрес ж. к. „Мара Денчева“ бл. 5, ап. 15, ет .3., 5800 Плевен, България

Телефон 00359-64-82 74 19 Мобилен телефон: 0899373903

Националност българка

Дата на раждане 27.06.1962

Трудов стаж   2015-2016    
  Учител по немски език в МГ „Гео Милев” гр. Плевен
  
    2013-2014

   Учител по немски език в СОУ „Стоян Заимов” гр. Плевен
   Учител по немски език в ПГпо транспорт „Проф. Цветан Лазаров” гр. Плевен

 Обучител  в курс по немски език за възрастни по програмата „Аз мога” към БГЦПО-
    гр. Плевен

    2012-2013

Учител  по немски език в ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” гр.Плевен
Обучител  в курс по немски език за възрастни  по програмата „Аз мога” към Регионалан Бизнес 
Център
гр. Плевен

Дати
20

Заемана длъжност или позиция 2008 - 2011

Основни дейности и отговорности Преводач и координатор проект

Име и адрес на работодателя Превод на специализирана литература в областта на ВЕИ, координация на проектни дейности, 
комуникация с партньори от страната и чужбина и с държавната администрация

Вид на дейността/сферата на работа „Калин Еко Строй” ООД, ул. „Васил Левски“ 192, 5800 Плевен

Вид на дейността/сферата на работа ВЕИ

Дати 2003 - 2008

Заемана длъжност или позиция Учител по немски език

Основни дейности и отговорности Методика и дидактика на обучението по чужд език – немски език и литература за чужденци

Име и адрес на работодателя Гимназия с преподаване на чужди езици, Плевен

Вид на дейността/сферата на работа Образование 

Дати 2002 - 2003

Заемана длъжност или позиция Учител по немски език

Основни дейности и отговорности Методика и дидактика на обучението по чужд език – немски език и литература за чужденци

Име и адрес на работодателя ПГСАГ „Никола Фичев”, Плевен

Вид на дейността/сферата на работа Образование 



Дати 1988 - 2002

Заемана длъжност или позиция Учител по немски език

Основни дейности и отговорности Методика и дидактика на обучението по чужд език – немски език и литература за чужденци

Име и адрес на работодателя Гимназия с преподаване на чужди езици, Плевен

Вид на дейността/сферата на работа Образование 

Дати 1986- 1988

Заемана длъжност или позиция Учител по немски език

Основни дейности и отговорности Методика и дидактика на обучението по чужд език – немски език за чужденци

Име и адрес на работодателя ОУ „Иван Хаджийски”, Троян

Вид на дейността/сферата на работа Образование

Дати 1985- 1986

Заемана длъжност или позиция Учител по немски език

Основни дейности и отговорности Методика и дидактика на обучението по чужд език – немски език за чужденци

Име и адрес на работодателя ЕСПУ „Хр.Ботев”, Долни Дъбник

Вид на дейността/сферата на работа Образование

Образование и обучение

Дати 1981- 1985

Наименование на придобитата
квалификация

Специалист по немска филология и учител по немски език и литература

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Езикознание, литературознание, теория на превода, методика на обучението по немски език

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

Ниво по националната класификация Магистър 

Дати 1993

Семинар в Дюселдорф, Германия: повишаване на квалификацията на учители по немски език

Дати 1991

Семинар във Виена и Грац, Австрия: повишаване на квалификацията на учители по немски 
език

Дати 1976 – 1981

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Немски език и литература, общообразователна подготовка

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Немска езикова гимназия „Ернст Телман“, гр. Ловеч

Ниво по националната класификация Средно образование

Лични умения и
компетенции

Майчин (и) език (езици) Български 

Чужд (и) език (езици)

Самооценяване Разбиране Разговор Писане

Европейско ниво (*) Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно
устно изложение

Немски език
С2

Компетентно
ниво на

владеене
С2

Компетентно
ниво на

владеене
С2

Компетентно
ниво на

владеене
С2

Компетентно
ниво на

владеене
С2

Компетентно
ниво на

владеене



Социални умения и компетенции чувство за отговорност; самодисциплина; лоялност; точност; работа в екип

Организационни умения и
компетенции

Умения за планиране; поддържане на връзки с клиенти и партньори

Компютърни умения и
компетенции

MS Office Word, Excel

Други умения и компетенции Симултантен превод при преговори и международни срещи; Писмен и устен превод на 
договори, нотариални актове,закони и нормативни документи, технически спецификации, 
документация по проекти за зелена енергия.

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ :         Към всеки ученик трябва да се подхожда индивидуално, съобразно неговите природни 
                                                                       дадености,  интересите му в определени области и личностния му потенциал.
                                                                       Моята основна задача като преподавател е да помогна на всяко дете да достигне максимума 
                                                                       на своя потенциал при овладяването на чуждия език.За целта използвам вече придобитите 
                                                                       умения за овладяваме на родния език или , ако липсват такива , изграждам нови.
                                                                       Всяко дете трябва да се почувства значимо в час , да отбележи своя собствен напредък в 
                                                                      овладяването на чуждия езикр да положи усилия за изграждането на четирите му компонента
                                                                      четене, слушане, писане говорене, като акцентът е върху устната комуникация.
                                                                      В процеса на преподаване използвам разнообразни методи и стратегии, съобразени с 
                                                                      възрастта на ученеците .


