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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  

 

 
 

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Име  ВАКЛЕВА ЗЛАТКА ПЕТКОВА 

Адрес  бул. Свобода, №72А, гр. Пловдив 4005, България 

Телефон   

Факс   

E-mail  zlatkavakleva@uni-plovdiv.bg 

 

Националност  българка 

 

Дата на раждане   

 

ТРУДОВ СТАЖ  от 2004 г. ПУ “П. Хилендарски”, длъжност - главен асистент по 
методика на обучението по биология. от 2003 г. ПУ “П. Хилендарски”, 
доктор по методика на обучението по биология /шифър 03.07.05/;  

1997-2004 г. ПУ “П. Хилендарски”, длъжност - старши асистент по 
методика на обучението по биология; 
1994-1997 г.. ПУ “Паисий Хилендарски”, длъжност – асистент по 
методика на обучението по биология; 

1993-1994 г.; ПИ “Дичо Петров” гр. Смолян; длъжност – асистент по 

методика на обучението по биология;  

1992-1993 СОУ „Цар Симеон Велики“, ТОХ - учител по биология; 

1984-1987 г.; ППП “Недялко Царев” гр. Ямбол на длъжност – социален 

работник. 

 

• Име и адрес на 

работодателя 

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ул. Цар Иван Асен 

№24, Пловдив 4000 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 
 Разработване на програми, организиране и провеждане на лекционни 

курсове и упражнения в Биологическия факултет по дисциплините: 

Методика на обучението по биология; Екологично образование; Биоетика; 

Екологична етика; Екологични аспекти на устойчивото развитие; 

Медицински бизнес практики; Методика и техника на учебния 

експеримент по биология; Хоспетиране и текуща педагогическа практика; 

Преддипломна педагогическа практика при подготовка на биолози и 

учители по биология в бакалавърска и магистърска степен на обучение и 

следдипломна квалификация и др. 

В Педагогическия факултет (учебната 2014-16 г.) провеждане на учебни 

занятия по дисциплините: Методика на обучението по човек природа (за 

специалности – Педагогика, Начална училищна педагогика с изучаване на 

чужд език); Методика на обучението по човекът и природата при умствено 

изостанали (за специалност „Специална педагогика“); Човек и природа (за 

специалности „Начална училищна педагогика с изучаване на чужд език“); 

Биогеография (за специалност „Начална училищна педагогика“). 

 



Автобиография 
[ ФАМИЛИЯ, други имена ] 

 За повече информация: 
www.cedefop.eu.int/transparency/ 
europa.eu.int/comm/education/index_en.html 
eurescv-search.com/ 

  

2 стр. 

 

 

• Заемана длъжност  Главен асистент по методика на обучението по биология 

• Основни дейности и 

отговорности 

 Организиране и провеждане на лекционни курсове и упражнения в 

Биологическия факултет по дисциплините: Методика на обучението по 

биология; Екологично образование; Биоетика; Екологична етика; 

Екологични аспекти на устойчивото развитие; Медицински бизнес 

практики; Методика и техника на учебния експеримент по биология; 

Хоспетиране и текуща педагогическа практика; Педагогическа етика, 

Кариерно развитие, Преддипломна педагогическа практика при 

подготовка на биолози и учители по биология в бакалавърска и 

магистърска степен на обучение и следдипломна квалификация. 

Педагогически факултет от учебната 2014-15 г. до сега по дисциплините: 

Методика на обучението по човек природа (за специалности – Педагогика, 

Начална училищна педагогика с изучаване на чужд език); Методика на 

обучението по човекът и природата при умствено изостанали (за 

специалност – Специална педагогика); Човек и природа (за специалности 

– Начална училищна педагогика с изучаване на чужд език); Биогеография 

(за специалности – Начална училищна педагогика). 

Научно ръководство на дипломанти; 

Разработване на:  Магистърски програми: „Здравно и екологично 

образование”; „Биологично образование”;  Нови дисциплини: 

Екологично образование; Екологична етика; Биоетика; Екологични 

аспекти на устойчивото развитие; Медицински бизнес практики; 

Образование за устойчиво развитие; Комуникативни умения; Кариерно 

развитие;  Квалификационни курсове по „Човекът и природата” 5., 6. клас. 

Разработване и участие в научни проекти. 

Разработване на научни трудове, участие в конференции и семинари. 

Сътрудничество с колеги от други вузове по съвместни проекти. 

Доброволни съвместни научни изследвания с учители по биология. 

Разработване на програми и провеждане на квалификационни курсове за 

учители. 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 2001-2005 г. Специализирани курсове по английски език за преподаватели 

от ВУЗ; 

•1995-2002 г. Докторантура на свободна подготовка в ПУ “Паисий 

Хилендарски”, катедра “Ботаника и МОБ”; СНС по Педагогика към ВАК, 

доктор по методика на обучението по биология /шифър 05.07.03/, 2003 г.  

•1992-1993 г. Следдипломна специализация „Учител по биология“ в ПУ 

„Паисий Хилендарски“, катедра - Методика на обучението по биология. 

1987-1992 г. ПУ “Паисий Хилендарски”, магистър по специалност 

„Биология“. 

1982-1984 г. - Централен институт за подготовка на здравни кадри в гр. 

София, специалност „Социален работник“. 

1978-1982 г. - Политехническа гимназия “Васил Левски”, гр. Ямбол. 
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

. 

 Обучител по образователни програми и проекти за 

възрастни. 

 Работа в интерактивна образователна среда. 

 Умение за работа с лица със специални образователни 

потребности, придобито в обучение по специалност 

„Социален работник“ в Централен институт за подготовка 

на здравни кадри, гр. София. 

 Моделиране на електронни ресурси. 

 Разработване на концепции, книжни и електронни учебници 

и помагала за средно образование. 

 Статистическа обработка на данни. 

 Експертна оценка на природни зони. 

 Дизайн на текст, илюстрации и др. 

 

МАЙЧИН ЕЗИК  Български език 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 

 

• Четене 

• Писане 

• Разговор 

 РУСКИ ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ФРЕНСКИ 

Отлично Много добре Добре  

Много добре  Добре  Добре  

Отлично Добре  Добре  
 

   

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Умения и компетентности за: 

- екипна работа, включително междуинституционални и международни 

екипи, придобити в работа по проекти и научни изследвания; 

- работа с лица със специални образователни потребности, придобити в 

образователна степен по специалност „Социален работник“; 

- провеждане на обучения за продължаващо образование, потребителско 

образование, образование за устойчиво развитие и др. 

Уменията са придобити при допълнително неформално обучение при 

включване в различни обучителни курсове, участие в семинари, онлайн 

образователни програми, при самостоятелно обучение и 

самоусъвършенстване. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ 

УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Преподавателски умения и компетенции за разработване на учебни 

програми и провеждане на лекционни курсове, упражнения и практики. 

Основни умения свързани научноизследователска работа. 

Сътрудничество с учени от други висши образователни институции, 

придобити в работа по проекти. 

Умения за научно ръководство на докторанти и дипломанти. 

Координация, ръководство и контрол на обучаващата дейност. 

Умения за организиране и провеждане на обучителни курсове, екипна 

работа по проекти, научно-изследователска дейност, при работа по научни 

статии, дисертации и дипломни работи и докторантури.  

Организиране на конференции („Гражданско образование в природните 

науки“). 

Умения и компетентности за работа с лица в неравностойно положение. 
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ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Много добри умения за работа с различни видове аудиовизуални 

технически средства за обучение, подготвяне и представяне на 

мултимедийни презентации, работа с компютри, различни софтуерни 

продукти Microsoft Word, Microsoft Power Point, Page Maker Publication, 

Excel, Internet, Media Player и др., както и със специфично оборудване. 

Умения за работа с аудиовизуална техника и материали. Умения за 

статистическа обработка на данни от научни изследвания – статистическа 

програма SPSS. 

 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Умения за разработване и предпечатна подготовка на книги с различен 

характер – учебници, ръководства, брошури, плакати, научни статии, 

дипломни работи, дисертации и др. 

Дизайнерски умения за изработване дизайн на текст, презентация, текстил 

и др. 

Уменията са придобити в работа и самоусъвършенстване по лични, 

професионални и социални проекти. 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Ангажираност, устойчивост и въображение. 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 

 Категория В 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 Членство в професионални научни организации и съюзи в България 

и чужбина: Съюз на учените в България; Society of Biology; 

Association of Biology Teachers. 

Специалист в областта на биоразнообразието (СНМ Звено 

НСЗП/МОСВ) 

Лица за контакти и препоръки: доц. д.п.н. Здравка Благоева Костова, 

доц. д-р Райка Ангелова, проф. д.б.н. Павел Ангелов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  НАУЧНИ ТРУДОВЕ 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ (11 ПРОЕКТА) 

 

 


