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Валентина Найденова  е родена в гр. Русе, България. 

Средно образование : Математическа гимназия „Баба Тонка” в гр. Русе, 

България. 

Висше образование : 

Ташкентски държавен университет „В. И. Ленин ”, гр. Ташкент, република 

Узбекистан, специалност  География и икономика. Магистър - Географ. 

Педагог.  

Русенски университет „Ангел Кънчев ”  гр. Русе, България,  факултет „Природни 

науки и образование”. Магистър, специалност „Съвременни образователни 

технологии в детската градина и началното училище ”. 

Специализации : 

В периода 1990 - 1997 г. следва няколко  последователни курса във Варненския 

институт за повишаване квалификацията на учителите  "Д-р Петър Берон" за 

"Актуални проблеми на учебно-възпитателната работа в 5-9 клас", за" Анализ и 

оценка на педагогическа ситуация в обучението по География" и др. През 1998г. 

защитава 5-та професионално-квалификационна степен . 

Курс по социология в UCL – 2000- 2001 г., регион Валония, Кралство Белгия . 

Обучение свързано с достъп до професията  за работа с деца до 6 г. възраст 

организирано от ONE, регион Валония, Кралство Белгия . 

Едногодишно обучение свързано с маркетинг, финанси, трудово право, регион 

Валония, Кралство Белгия . 

Семейно положение : 

Омъжена, с две деца (дъщеря  архитект и син инженер, икономист). Съпруг- 

доктор на науките, инженер.  

 

Трудов стаж:  

Притежава 25 години педагогически стаж. 

СУ за европейски езици  "Св. Константин-Кирил Философ" в гр. Русе, България, 

учител по География и икономика, Човекът и обществото. 

1997г. -1999г. Проверка на кандидатстудентски работи по География и 

икономика на България в РУ "Ангел Кънчев" гр. Русе. Член на изпитната 

комисия по География и икономика на България в РУ "Ангел Кънчев" гр. Русе. 
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2002г.-2014г. Работа с деца до 6 годишнина възраст, регион Валония, Кралство 

Белгия. 

От 2001 г. работи в Българското училище „Пейо Яворов” към Посолството на 

Република България в гр. Брюксел, Кралство Белгия,  като учител  по 

География и икономика на България, Роден край, Родинознание, Човекът и 

обществото, с учениците от 1-ви  до 12-ти клас. В определени години е работила 

и като учител по История и цивилизации на България в 5-ти, в 6-ти и  в сборен  

10-ти и 11-ти клас. 

От 2014 г. Училищен ръководител на Българско училище „Пейо Яворов” към 

Посолството на Република България в гр. Брюксел, Кралство Белгия. 

От 2016 г. Преподавател в предучилищната група, Преподавател по география 

и икономика в 5-ти, в 6-ти, в 7-ми клас, в сборен  10-ти и 11-ти клас. 

Други: 

от 2010г. е представител на Българското училище „Пейо Яворов” в Асоциацията 

на българските училища в чужбина (АБУЧ). 

2012г.-2014г. успешно издържан конкурс на EPSO/CAST/S/2/2012 - Personnel 

éducatif  на трите нива.  

Награди: 

2017г.- Почетна грамота „Неофит Рилски” на Министерството на образованието 

и науката. 

2018г.- Плакет “Св. св . Кирил и Методий” за принос към българското 

образование в чужбина, на Министерството на образованието и науката. 

 


