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E-mail mpadeshka@mail.bg 
  

  

Дата на раждане 18.06.1973 г. 
  

  

  

Трудов стаж  
  

Дати 2006 – старши асистент 
 2003-2006- асистент  
2000-2002- секретар на катедра 

Заемана длъжност или позиция Старши асистент, Катедра по методика,Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Кл. Охридски” 
Основни дейности и отговорности Ръководство на педагогически стаж; обучение на учители по български език; участие в авторски 

колектив на учебници по български език 
Име и адрес на работодателя Софийски университет „Св. Климент Охридски”; бул. „Цар Освободител” 15 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Висше образование 

  

Образование и обучение  
  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Магистър филолог; докторант (тема на дисертация: „Развиване на умения за аргументиране чрез 
обучението по български език”) 
Учител по български език и литература 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Лингвистика, литературна история и литературна теория, педагогика, дидактика, психология, 
методика на обучението по български език и литература 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии 

Ниво по националната 
класификация  

магистър 

  

Лични умения и 
компетенции 

 

  

  
  

Чужд (и) език (езици)  
Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 

Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно 
устно изложение 

 

Френски език   В1  В1  В1  В1  В1 

Английски Език   В1  В1  В1  В1  В1 

 (*) Единни европейски критерии за познания по езици 
  

 
 
Публикации 



 
 
Рецензии: 
1.Професионализъм и функционалност в лексикографски труд. Сп. Български 

език и литература, 2002, кн. 4/5. 
 
Статии: 
1. Някои особености на аргументативните ученически текстове. Сп. Български 

език и литература, 2004, кн.2. 
2. Развиване на умения за аргументиране чрез обучението по български език. 

Сп. Български език и литература, 2004, кн.4. 
3. Урокът в контекста на комуникативно ориентираното обучение по български 

език. В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. 
Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Кирил Димчев. Булвест 2000. 

4. Овладяване на стратегии за общуване чрез обучението по български език. 
Юбилейна конференция за 50-годишнината от основаването на Катедрата по 
методика. Варна, 2005г.  

5. Аргументативният дискурс в контекста на съвременната теория и практика на 
родноезиковото образование. Смолян – Люблин 2007. 

 
 

Учебници и помагала 
Димчев и колeктив. Български език за 6. клас. Булвест 2000. С., 2007. 
Димчев и колeктив. Учебна тетрадка по български език за 6. клас. Булвест 2000. 
С., 2007. 
Димчев и колeктив. Тестови задачи по български език Булвест 2000. С., 2007. 
Димчев и колeктив. Книга за учителя Булвест 2000. С., 2007. 
Димчев и колeктив. Тестови задачи и преразказ на непознат текст (7. клас) 
Булвест 2000. С., 2007. 
Димчев и колeктив. Тестови задачи за държавни зрелостни изпити. Булвест 2000. 
С., 2008. 
 

 
Статии: 
 
1. Някои особености на аргументативните ученически текстове. Сп. 

Български език и литература, 2004, кн.2. 
2. Развиване на умения за аргументиране чрез обучението по български 

език. Сп. Български език и литература, 2004, кн.4. 



3. Урокът в контекста на комуникативно ориентираното обучение по 
български език. В: Комуникативната компетентност в съвременния 
научен дискурс. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Кирил 
Димчев. Булвест 2000. С., 2005. 

4. Овладяване на стратегии за общуване чрез обучението по български 
език. В: Езикът и литературата. Методически парадигми и 
образователни политики. С., 2005.  

5. Аргументативният дискурс в контекста на съвременната теория и 
практика на родноезиковото образование (Сборник от 
Международната научна конференция, посветена на 100- годишнината 
от рождението на Стайко Кабасанов). 

6. Към проблема за резултатността на ученическия аргументативне 
дискурс (под печат). 

 
 
Учебници и учебни помагала: 

1. Димчев и колектив. Български език за 6. клас. Булвест 2000, 2007. 
2. Димчев и колектив. Тетрадка по български език за 6. клас. 

Булвест 2000, 2007г. 
3. Димчев и колектив. Сборник с тестови задачи за 6. клас. Булвест 

2000, 2007г. 
4. Димчев и колектив. Книга за учителя по български език за 6. клас. 

Булвест 2000, 2007. 
5. Димчев и колектив. Тестови задачи за 7. клас. Преразказ на 

непознат текст. Булвест 2000, 2007. 
6. Димчев и колектив. Тестови задачи за държавни зрелостни 

изпити. Български език и литература. Булвест 2000, 2008. 
 
Рецензии: 
1. Професионализъм и функционалност в лексикографски труд. Сп. 

Български език и литература, 2002, кн. 4/5. 
 

 
 


