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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Мария Христова Петкова 
 

 

 Град Смолян 4702, ул. „Кирил Маджаров“ 2 ет. 3 ап. 6  

0899847802           

mginevska@yahoo.com 

 

 

Дата на раждане 12.03.1966 г. 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ   

  

  

 

 

 
ПРЕДПОЧИТАНА ДЛЪЖНОСТ Преподавател по английски език и литература 

2015-2019  Преподавател по педагогика на обучението по английски език 

Международен университет Алайънт, Сан Диего, Калифорния, alliant.edu 

▪ Водила докторски курсове по Теория и методика на обучението по английски език 

▪ Водила магистърски курсове по Разработване на учебни програми, Оценяване, Теория и 
методика, Подходи в обучението по слушане и говорене, Развитие на междукултурна 
компетентност, присъствено и дистанционно. 

▪ Водила онлайн курсове за сертификат на учители по английски 

▪ Член на комисия за защита на докторат 

Дистанционна и присъствена подготовка на учители по английски и аспиранти 

2014-2019  Преподавател по четене и английски език 

Колеж Саутуестерн, Чула Виста, Калифорния, swccd.edu 

▪ Водила всички нива на курсове по академично четене и подготовка за успех в колежа.  

▪ Водила курсове по английски като втори език 

▪ Водила курсове по английски като роден език, аналитично четене и писане. 

▪ Обучена за преподаване и оценяване онлайн  

Дистанционна и присъствена подготовка на студенти   

2013-2019  Преподавател по английски като втори език 

Национален университет, Калифорния, nu.edu 

▪ Водила всички нива на курсове по академичен английски език и подготовка на чуждестранни 
студенти за успех в американски колеж,   

▪ Включително академично четене, писане, слушане и говорене, научно-изследователски 
работи, и академични презентации на английски език. 

Подготовка на чуждестранни студенти  

2012-2013  Помощник-координатор по граматика 

Американски езиков институт към Щатския университет в Сан Диего, Калифорния ali.sdsu.edu 
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▪ Определяне нивата на студентите по английска граматика 

▪ Осигуряване на учители по граматика 

▪ Поръчки на учебници и други материали 

▪ Подготвяне на изпити за входно и изходно ниво и оценяване 

▪ Подготвяне на заседания и административни задължения 

Административно-образователна работа   

2009-2013  Преподавател по академичен английски език 

Американски езиков институт към Щатския университет в Сан Диего, Калифорния ali.sdsu.edu 

▪ Водила всички нива на курсове по четене, писане, говорене, граматика, слушане и водене на 
записки, и подготовка за успех в колежа.  

▪ Подготовка за изпитите TOEFL, TOEIC и IELTS 

▪ Водила свободно-избираеми курсове по лексика, идиоми и сленг. 

▪ Създала и водила нови свободно-избираеми курсове по бързо четене и употреба на хумора в 
чужд език 

▪  Обучила и други преподаватели за новите свободно-избираеми курсове. 
 

Подготовка на чуждестранни студенти   
 
 

2009-2010  Учител-консултант за писмени работи 

Международен университет Алайънт, Сан Диего, Калифорния, alliant.edu 

 

▪ Подпомагала студенти и аспиранти по психология, икономика, и педагогика с писмените им 
работи на английски език, включително редакции и корекции на дисертации и дипломни 
работи 

▪ Подготвяла студенти по психология за изпит по писмена езикова култура на английски език 

▪ Подготвяла учебни материали и водила учебна документация 

Индивидуална езикова подготовка на студенти и аспиранти 

2007-2009  Учител по английски като втори език 

Гимназия Милард Саут, Омаха, Небраска mshs.mpsomaha.org 

▪ Водила всички нива на английски като втори език от 9-ти до 12-ти клас 

▪ Участвала в екип за усъвършенстване на гимназията 

▪ Създала и ръководила ученически клуб „Международни лидери“ 

▪ Разработила общи учебни тестове с екип от учители по английски като втори език 
 

Приобщаващо обучение на гимназисти-емигранти 
 
 

2004-2007  Учител по английски като втори език 

Начално училище Сандоз, Омаха, Небраска sandoz.mpsomaha.org 

▪ Водила всички нива английски като втори език от предучилищна възраст до 5-ти клас.  

▪ Превеждала на английски за испаноговорящи, български и руски родители при контактите им 
с училището и социалните служби 

▪ Подпомагала другите учители в работата им с ученици, изучаващи английски като втори език  
 

Приобщаващо обучение на деца-емигранти  

2000-2004  Преподавател по английски като чужд език 

Американски университет в Шаржа, Обединени арабски емирства www.aus.edu 
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▪ Водила интензивни курсове по писане, граматика, слушане и говорене, бизнес английски за 
средно-напреднали бъдещи студенти 

▪ Работила в езиковите лаборатории с видео, компютри и четене 

▪ Разработвала, провеждала и проверявала тестове по английски език 

▪ Отговаряла за учебна документация, провеждане на изпити, определяне нивото на студенти 
и оценяване на курсовете 

▪ Участвала в Интернетен проект за споделяне и обсъждане на студентски писмени работи с 
шест други университета  

▪ Замествала преподаватели по четене, писане и граматика. 
 

Подготовка на арабски студенти за обучение в американски университет 
 

1998-1999 Преподавател по английски като чужд език 

Университет на Шаржа, Обединени арабски емирства www.sharjah.ac.ae 

▪ Водила интензивни курсове по четене, писане, слушане и говорене на английски език за 
начинаещи и средно-напреднали бъдещи студенти 

▪ Подготвяла начинаещи и средно-напреднали кандидати за теста TOEFL 
 

Подготовка на арабски студенти за изучаване на различни специалности на английски език 

1996-1998 Учител по английски като втори език 

Училищен район 51, Гранд Джанкшън, Колорадо d51schools.org 

▪ Преподавала английски като втори език на ученици от предучилищна възраст до 12-ти клас, 
индивидуално или на малки групи 

▪ Превеждала на английски за испаноговорящи, български и руски родители при контактите им 
с училището и социалните служби 

▪ Подпомагала другите учители в работата им с ученици, изучаващи английски като втори език  
 

Приобщаващо обучение на деца-емигранти  

1990-1995  Асистент по английски език 

Учителски институт „Дичо Петров“ гр. Смолян https://uni-plovdiv.bg/pages/index/45 

▪ Преподавала практически английски език, методика и морфология.  

▪ Наблюдавала и оценявала педагогическата практика на студентите по английски език 

▪ Участвала в разработването, провеждането, и оценяването на приемни и държавни изпити 

▪ Превеждала от и на английски език за международните контакти на института  
 

Подготовка на начални и прогимназиални учители по английски език 
 

1989-1991  Учител по английски език 

Природо-математическа гимназия „Васил Левски“ гр. Смолян pmg-smolyan.org 

▪ Засилено обучение по английски език на специализирани паралелки от 8-ми до 11-ти клас  

▪ Подготовка на учениците за тестовете TOEFL и SAT и други кандидат-студентски изпити 
 

Засилено обучение на гимназисти по английски език 

1989-1990  Преподавател по английски език 

Научно-технически съюз гр. Смолян nts-sm.org 

▪ Преподавала английски език на лекари и инженери 

▪ Участвала в разработването, провеждането и оценяването на изпити за сертификат по 
английски език 

 

Обучение на възрастни по английски език с професионални цели 

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/45
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ   

 
 
 

 

 

 

2009-2013 Докторат по педагогика на обучението по английски език 
 

 

Международен университет Алайънт, Сан Диего, Калифорния, САЩ  

 

 

2004-2006 

 

 

 

 

 

 

Магистратура по педагогика на обучението по четене 
 

 

Университет на Небраска в Омаха, САЩ  

 

1985-1990 

 

 

 

 

 

Бакалавър по английска филология 
 

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

Майчин език Български 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

Английски Като роден  Като роден Като роден  Като роден   

  

Руски и испански Свободно Свободно  Свободно  Свободно Свободно  

  

 Като майчин  Като майчин Като майчин  Като майчин  Като майчин 

 Като майчин  Като майчин Като майчин  Като майчин  Като майчин 

 

 

Комуникационни умения и 
компетенции 

 

▪ Отлични комуникационни умения, придобити по време на дългогодишната ми работа като 
преподавател на учащи се от различни възрасти, страни и култури. 

Организационни умения и 
компетенции 

:  

▪ лидерство (отговорна за многобройни курсове, класове и групи до 32 души) 

▪ водене на учебна документация 

▪ разпределение и планиране на учебния процес 

▪ поддържане на дисциплина 

▪ организация на учебната среда 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ   

 

ПРИЛОЖЕНИЯ   

 

 

Професионални умения и 
компетенции 

 

▪ научни изследвания и наблюдения в областта на езиковото обучение 

▪ писане и редактиране на публикации в областта на образованието 

▪ професионални дискусии и презентации 

▪ дистанционно обучение  

Компютърни умения и 
компетенции 

▪ добра работа с инструментите на Microsoft Office™ 

▪ добре запозната с образователните Интернет платформи Moodle, Canvas и Blackboard 

Други умения и компетенции Задълбочени проучвания на разбирането и употребата на хумор на чужд език 

Свидетелство за управление на 
МПС 

Категория.:  

▪ B 

Публикации 

Презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличия и награди 

 

Членства 

 

Проекти 

 

Using Diaries to Research and Develop Humor Competence in a Second Language, in Bridging the 
Humor Barrier: Humor Competency Training in English Language Teaching, 2020 by Lexington 

Books. 
Humorous Role Play, in New Ways in Teaching with Humor by TESOL Press, 2016. 
Teaching Humor: Does It Help? Recorded presentation at TESOL International Convention, 
Portland, Oregon, 2014. 
Three Strategies to Teach Vocabulary, VDMIS online journal, August 2014. 
Effects and Perceptions of a Humor Competence Curriculum in an Intensive English Program in 
Southern California, Doctoral Dissertation at Alliant International University, ProQuest, 2013. 
Speed Reading presentation at CATESOL San Diego Regional Conference, 2010;  
Teacher’s Application and Opinions of Technology to Teach Writing, Proceedings of Alliant TESOL 
Students Applied Linguistics Conference, San Diego, 2010. 
Strategies to Avoid Plagiarism presentation at CATESOL State Conference, Long Beach, CA 2011; 
International Writing Exchange, Electronic Village Presentation at TESOL Annual Convention in New 
Orleans, LA, 2011.  
Sociocultural Issues at a Community College in Southern California, ATSA (Alliant TESOL Student 
Association) Newsletter, 2012 
 
 
Първо място на Националната олимпиада по руски език, 1982 г. 
 
TESOL 
 
British Council Teacher Training Project 1993-1995 
Редактор на бюлетин на Женската организация към Американския университет в Шаржа, 
Обединени арабски емирства 2002-2004 
Секретар на Клуба по английски в Международния университет Алайънт, Сан Диего, 
Калифорния 2010-2011 
 
 

 При необходимост мога да представя: 

▪ копия на дипломи и сертификати; 

▪ препоръки от работодатели; 

▪ дисертация и публикации 


