
 

 

ЕЛЕОНОРA СТОЯНОВА ВИДЕВА 

 

 

 

Лични данни 

  Адрес   обл. Пловдив, общ. Първомай, гр. Първомай , ул. „Ивайло“ № 22 

 Телефон   GSM 0887 815411 

 E-mail   noravideva@abv.bg 

Националност  българска 

Дата на раждане  23 декември 1977 г. 

Месторождение  гр. Първомай 

Семейно положение  омъжена: една дъщеря, един син 

 

Образование и квалификация 

2020г. – 2020г.:  Придобита IV ПКС Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София 

2017г. – 2017г.:  Придобита V ПКС Тракийски университет, Стара Загора 

1995г. – 1999г.:       ОКС „бакалавър“ специалност: НУП към ПУ „Паисий Хилендарски” 

1992г. – 1995г.:   СОУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Първомай 

 

Трудов стаж 

01.09.1999 г. – 01.09.2000 г. – ОУ ”Св.св. Кирил и Методий”, с. Караджалово, обл. Пловдив – възпитател 

18.09.2000 г. – 14.08.2001 г. – ОУ “Васил Априлов”, с. Виница, обл. Пловдив – начален учител 

12.09.2001 г. – 01.07.2002 г. – ОУ “Христо Ботев”, с. Езерово, обл. Пловдив – начален учител 

15.05.2006 г. – 31.01.2009 г. – Витал транс ООД, гр. Първомай – оператор на компютър 

01.09.2009 г. – 01.08.2014 г. – ВФ 54270 – Пловдив: старши специалист в отделение „Логистика“ 

15.09.2014 г. – 18.11.2019 г. – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Първомай – учител в група за ЦОУД 

19.11.2019 г. – 31.08.2020 г. – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Първомай – начален учител, кл. р-л 

 

Опит в проекти 

учебна 2019-2020 г. – проект „Подкрепа за успех“ с групи по български език и литература и математика 

– групи „Мога да чета и пиша“ I клас и „Уча се да смятам“ I клас 

учебна 2019-2020 г. – НП „Заедно в грижата за ученика“, Модул 1 „Осигуряване на условия за системно 

проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“ – 

индивидуално портфолио на учениците от I клас 

учебна 2019-2020 г. – НП „Заедно в грижата за ученика“, Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна 

работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от 

прогимназиалния етап“ – група за плавен преход между ППДГ и I клас 


