Росица Костадинова Манахилова е родена на 30.04.1975 г в гр. Пловдив.
Омъжена с едно дете.
Образование: висше – бакалавър, специалност: НУП, 2000 г. в ПУ “Паисий
Хилендарски“ гр. Пловдив, професионална квалификация „начален
учител“.
Други квалификации:
1.Професионална квалификация: НУП с английски език от ПУ “Паисий
Хилендарски“ 2007 г., професионална квалификация „начален учител с
английски език“.
2. „Учител по специалност английски език от V до VIII клас, издадено
удостоверение от Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“ 2013 г.
3. V ПКС Тракийски университет гр. Стара Загора 2011 г.
4. IV ПКС Софийски университет „ Климент Охридски“ 2018 г.
Професионален опит:
1. Начален учител от 1994 г до 2013 г в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.
Дълбок извор.
2. Учител по английски език от 2013 г. до 2017 в ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ с. Дълбок извор.
3. Начален учител от 2017 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.
Първомай. Продължава да работи.

Участие в проекти:
1. През учебната 2007-2008 година участва заедно с Елена Добрева в два
проекта по НП: за извънкласни дейности и в модул „Ритуализация” в
училището в село Дълбок извор.
2. През 2011 г. заедно с Елена Добрева разработва и участва в проект по НП
за целодневно обучение в начален етап – първи проект в община Първомай
за обзавеждане на стая за занимания по интереси в начален етап по
Национална програма "Училището - територия на учениците", модул
"Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап" през
2011 година в с. Дълбок извор.
3. Води групи по проект „Твоят час“ през учебната 2016-2017 година в село
Дълбок извор, а през учебната 2017-2018 година в град Първомай – танцов
състав и за работа с изоставащи ученици.
4. Ръководител на групи по НП „С грижа за всеки ученик“ в начален етап
през учебната 2018/2019 година в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град
Първомай.
5. Ръководител на две групи по проект „Подкрепа за успех“ по оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ през учебната
2019/2020 година.
6. Едновременно с проекта „Подкрепа за успех“, работи по Национална
програма „Заедно в грижата за ученика“ Модул 1 „Осигуряване на условия
за системно проследяване на личните постижения на учениците в начален
етап чрез създаване на индивидуално портфолио“ през учебната 2019/2020
година

