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ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до)
• Име и адрес на
работодателя
• Вид на дейността или
сферата на работа
• Заемана длъжност

• Основни дейности и
отговорности

Карагьозова – Дилкова, Делка Василева
ж. р. “Тракия”, бл. 256, вх. А, ап. 4, гр. Пловдив, 4023, България
сл. 032/ 261 504; GSM 0888 60 25 32
dkarag@abv.bg ; dkarag@uni-plovdiv.bg
българска
27.05.1963
24.04.2008 г. до момента - Доцент, по научна специалност 05.07.03
“Методика на обучението по биология (Личностно ориентирани
стратегии в обучението по биология) в ПУ «П. Хилендарски»,
Биологически факултет, катедра «Ботаника и МОБ»
1994 г. – 2008 - Главен асистент – ПУ «П. Хилендарски», БФ,
катедра «МОБ»
1992 г. –1994 - Старши асистент – ПУ «П. Хилендарски», БФ,
катедра «МОБ»
1989 г.-1992 - Асистент – ПУ «П. Хилендарски», БФ, катедра
«МОБ»
1986г. – 1989 - Редовен аспирант – ПУ «П. Хилендарски», БФ,
катедра «МОБ»
01.09.1985– 01.02.1986 - Учител по биология –1 ЕСПУ «60 класно
училище» - Пловдив
Научна и преподавателска дейност в областта на методика на
обучението по биология – лекции, упражнения, семинари по МОБ,
хоспитиране, текуща и стажантска практика по МОБ, Теория и
методика на дидактическите тестове, Личностноориентирани
стратегии в обучението, факултатив Умения за дебатиране, лекции
и семинари по Медицинска биоетика, лекции и упражнения по
Обща биология
Ръководна и преподавателска дейност в магистратура “Учител по
биология ”, редовно обучение.
Ръководна и преподавателска дейност в курс за допълнителна
професионална квалификация “Учител по биология”.
Преподавателска
дейност
в
курсове
за
допълнителна
професионална квалификация по “Човекът и природата” 5. и 6.
клас.
Отговорност за качеството на учебните материали и обучението в
преподаваните дисциплини.

ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)
• Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
• Основни
предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на
придобитата
квалификация

15.09.1978 – 24.05.1981 - ЕСПУ “Хр. Ботев”, гр. Съединение
Средно образование, завършено с отличие и златна значка “За
отличен успех и примерно поведение” на Министерство на
народната просвета
1.09.1981
- 31.06.1985 ПУ “П. Хилендарски”, Биологически
факултет – Магистър по биология, учител по биология с втора
специалност химия, завършен с отличие и златна значка “За
отлично учение” на Министерство на народната просвета
1.02. 1986 – 1993 – редовна аспирантура
ПУ “П. Хилендарски” Методика на обучението по биология,
16. 06. 1994 – Защита на дисертация на тема “Индивидуален подход
в обучението по биология в седми клас (Гръбначни животни)” за
придобиване на научна и образователна степен Доктор, шифър
05.07.03
1987 - ПУ “П. Хилендарски” Курс за млади научни работници
2000 г. - СНР гр. Пловдив, Курс за работа с Internet
2001 –2002 г. СНР гр. Пловдив и езиков център ALIS
Курс по английски език – І и ІІ ниво
2003 – април, септември -Министерство на образованието и
науката, Двустепенен курс за обучение на обучители по проект
“Модернизация на образованието”
2016 - Курс – Работа с платформа за дистанционно проверяване на
тестови форми – първа част ПСИТ
2017 – Курс – Работа с платформа за дистанционно проверяване на
тестови форми – втора част ПСИТ
2018 – Участие в програма „Академия за лидери в образованието –
2018г“.
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

МАЙЧИН ЕЗИК
ДРУГИ ЕЗИЦИ
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• Четене
• Писане
• Разговор
ОРГАНИЗАЦИОННИ
УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Координация, управление
и адмистрация на хора,
проекти и бюджети в
професионалната среда
или в областта на

[РУСКИ ЕЗИК] [АНГЛИЙСКИ ЕЗИК]

[....................]

[........................]

Много добро Добро
Много добро Задоволително
Много добро Задоволително
Много добри организационни умения и компетенции, свързани с
координация, управление и администрация на хора –съобразно
спецификата на пряката научна и преподавателска работа със
студенти и учители и организацията на стажантската педагогическа
практика на студентите. Умение за работа в екип; Комуникативни
умения, Умения и компетенции за планиране, подготовка и
провеждане на обучителни семинари за учители; Умения за
изготвяне на учебни планове и програми, Умение за писане на
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културата и спорта) у
дома и др.

учебници и учебни помагала за ученици.
От 2018 – член на Редакционен съвет на Е-списание „Образование
и развитие“ ISSN 2603-3577
От 2016 – до момента - член на Управителния съвет на
Департамента за квалификация и професионално развитие на
педагогически специалисти към ПУ „П. Хилендарски“
От 2015 – Председател на Общото събрание на Биологически
факултет
2013 г. – до момента: Председател на Комисия по проверка на
кандидатстудентски работи по биология. Изготвяне на изпитни
варианти за кандидатстудентски изпит по биология.
2013 – 2017: Председател на Комисия по кандидатстудентска
кампания и реклама
2013 – до момента съставител на тестови задачи за
кандидатстудентка кампания по биология и състезание
„Пътешествие в биологията“
От 2013 – член на Комисия по акредитация
От 2012 г. –2016 Член на Комисия по атестация на преподавателите
към Биологически факултет
От 2008 г. – до момента: Член на Университетска Комисия по
качеството към Биологическия факултет.

ТЕХНИЧЕСКИ
УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ
 Изследователски и
образователни
 Позиция в проекта

Работа с компютър – Операционна система Windows - MS Word,
MS Excel, MS Power Point, Internet , Работа с микроскоп
2012 г. – Член на работна група към МОМН за изготвяне на учебни
програми по Човекът и природата 5 и 6 кл. и по Биология и здравно
образование 7 кл. Проект „ За по-качествено образование” ОП РЧР
ВG 051 РО 001 – 3.1.04 „Подобряване на качеството на общото
образование”
2012 г. – Член на екипа на Проект Университетски център за
трансфер на знания и технологии „Пълдин”
2010г. и 2011г. – Член на Комисии към МОМН за изготвяне на
изпитни варианти за Държавен зрелостен изпит по биология и
здравно образование.
От 2008 до 2012 г., 2016г, 2017, 2018 – Участие в Национална
комисия към МОМН за проверка и оценка на изпитните работи за
Държавните зрелостни изпити по биология и здравно образование.
2007 г. – Член на Комисия за организиране и провеждане на
Национално състезание по биология.
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1) СП15БФ16/ 2014-2016. Разработване на идеен проект за
изграждане на екопътека и на методични модели за екологично
образование в природна среда. Поделение „Научна и приложна
дейност“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ръководител
2) Университетски център за трансфер на знания и технологии
„Пълдин”- Инкубатор за наука и предприемачество 2011/2012 с
ръководител доц. д-р Теменужка Йовчева „Разработване на
разнообразни лабораторни препарати, схеми и мултимедийни
продукти за обогатяване на материалната база по биология в
основния и средния курс на обучение“ договор № ИНП11 ФФ 002
3) Установяване на промяната в нагласите и равнището на употреба
на психоактивни вещества при студенти от ПУ “П. Хилендарски”
Редовна конкурсна сесия 2009/2010 година Поделение „Научна и
приложна дейност“, ПУ „Паисий Хилендарски“ като член на
изследователския колектив, участващ в разработката на
концепцията и осъществяването на проекта.
4) Използване на технологията "добавена реалност" с мобилни
устройства в процеса на обучение Редовна конкурсна сесия
2009/2010 година Поделение „Научна и приложна дейност“, ПУ
„Паисий Хилендарски“
5) 2007–2008 г. НПД, фонд “Научни изследвания” към ПУ
“П.Хилендарски” Проект “Разработване на програма за първична
превенция на наркомании при студенти от биологически и
химически факултети на ПУ “П. Хилендарски”- като член на
изследователския екип, участващ в разработката на концепцията и
осъществяването на проекта.
6) 2005-2006г. НПД, фонд “Научни изследвания” към ПУ “П.
Хилендарски” Проект “Социализация на деца, лишени от
родителска грижа”- като член на изследователския екип, участващ
в разработката на концепцията и осъществяването на проекта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНИ
ОБЛАСТИ

26.11.2018

7) 2003 г – МОН, Световна банка, Проект “Модернизация на
образованието” Компонент “Квалификация на учители” – като
обучител на учители в 12. кл.
Членство в професионални и научни организации и съюзи:
Съюз на учените в България – Пловдив
Образование, обучение, възпитание, методи и форми за обучение,
иновации в обучението, индивидуален подход, личностноориентирани стратегии в обучението, доцимология, учебнообразователни програми и планове, екипна работа, формиране на
компетентности, вузовска дидактика, конструктивистки подход,
дейностен подход, обучение сред природата.
Подпис:……………
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