
НАУЧНА АВТОБИОГРАФИЯ

Казвам се Даниела Трифонова Беличовска и съм родена в гр. Враца на 07.11.1967 г.

Основното и средното си образование съм завършила в село Борован, обл. Монтана, 
през 1985 г.

През 1990 година завърших висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски“, 
Факултет Славянски филологии, специалност „Българска филология“.

Работила съм последователно в:

 „Детска ясла“ , ул. ‚6-ти септември“, като пом.възпитател, за периода от 
01.02.1991г. до 22.04.19991г

 35 СЕУ „Добри Войников“, ул. „Добри Войников“, като учител, за периода от 
22.01.1991г. до 21.07.2000г.

 ПГТ „Никола Ботушев“, като учител, за периода от 24.02 2001г. до 21.07.2001г.

 ПГТ „Макгахан“, като старши – учител, от 16.09.2002г.

Притежавам 4-та професионалноквалификационна степен, завършена след обучение 
към Департамента за информация и усъвършенстване на учители - издадено 
свидетелство на 22.11.2007г.

Изучавала съм френски и английски език.

Към настоящия момент притежавам следните сертификати за завършени курсове, 
обучения  и квалификационни семинари;

 Сертификат от квалификационен семинар на тема:“Квалификацията на 
учителите по български език и литература – възможности и перспективи“, РИО, 
София-град.

 Сертификат за завършено обучение на оценители на тестови задачи със 
свободен отговор по български език и литература, МОМН, Оперативна програма
„Развитие на човешките  ресурси“.

 Удостоверение за продължаващо обучение, монофазна програма „Организация 
на учебния процес по български език и литература“, ДИУУ, СУ „Св. Климент 
Охридски“.

 Удостоверение за завършен курс на обучение  „Базови и специфични 
компютърни умения на учители“, Национален педагогически център, МОН.

 Обучение по английски език за учители, 15-дневен курс.

 Удостоверение за завършен курс на обучение на тема: „Обучение в тестови 
практики за учители по  БЕЛ“. Национален педагогически център.



 Сертификат за завършено обучение на оценители на тестови задачи със 
свободен отговор по български език и литература, Оперативна програма за 
развитие на човешките ресурси.

 Удостоверение за завършен курс на обучение на тема: „Задържане в училище и 
превенция на отпадане от училище“, МОН.

 Удостоверение за завършен трети модул на „Обучение в тестови практики, 
Тестови център „Бултест Стандарт“.

 Удостоверение за завършен експресен курс на обучение на учители по 
английски език, Европейски проект.

 Удостоверение за завършен курс на обучение на тема: „Взаимодействие с 
родители, учители и други институции“, Национален педагогически център, 
МОН.

 Удостоверение за завършен курс на обучение на тема: „Интерактивни методи на
обучение“, Национален педагогически център, МОН.

 Сертификат за участие в квалификационен семинар на тема: „Никола Вапцаров: 
Модернизъм и пост-модерност“, доц.д-р Владимир Атанасов.

В периода от 2012г. до 2015г. участвах в Европейски проект „Успех“, в училище, като 
ръководител на Литературно ателие „Аз пиша“ с ученици от 11 – ти и 12-ти клас.
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