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ВероникаВероника ВърбеноваВърбенова,,
старшистарши учителучител попо българскибългарски езикезик ии литературалитература,,
44. 44. СОУСОУ ““НеофитНеофит БозвелиБозвели”” , , градград СофияСофия



«Ако мислите за един ден напред –
вземете си храна! 
Ако мислите за една година напред –
посадете дърво! 
Ако мислите за сто години напред –
образовайте децата си!»

Китайска поговорка

Цялата гордост на учителя е в

неговите ученици, в растежа на
посетите от него семена.

Д. И. Менделеев



ЧастЧаст ІІ

Раздел 1. Общи сведения

Име: Вероника Върбенова

E-mail: verry_pl@yahoo.com

Образование: Висше, магистър

Специалност Българска филология. Българска литература

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

Месторабота: 44. СОУ “Неофит Бозвели”, гр. София, 

община Столична, област София-град

Длъжност: старши учител по български език и литература



ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

�2007 г. – Завършено обучение „Базови и специфични
компютърни умения на учители”, Национален педагогически
център към МОН,  Национален педагогически център.

�2010 г. – Завършено обучение на оценители на тестови задачи със
свободен отговор по български език и литература, ЦКОКО.

�2011 г. – Квалификационен курс на тема: “Обучение в тестови
практики за учители. Нови елементи в инструментариума за
оценяване по БЕЛ”, Тестов център БУЛТЕСТ СТАНДАРТ.



ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

� 2013 г. – Вътрешноучилищна квалификация на тема “Работа в
екип”.

� 2014 г. – Квалификационен курс на тема: “Обучение на
педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, 
агресията и други негативни прояви”, МОН, проект
“Квалификация на педагогическите специалисти”, Национален
институт за обучение и квалификация в системата на
образованието.



МоятаМоятаМоятаМоята гордостгордостгордостгордост ииии радострадострадострадост:

ВипускВипускВипускВипускВипускВипускВипускВипуск 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 гггггггг., ., ., ., ., ., ., ., първиятпървиятпървиятпървиятпървиятпървиятпървиятпървият

ВипускВипускВипускВипускВипускВипускВипускВипуск 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 гггггггг.,.,.,.,.,.,.,., вториятвториятвториятвториятвториятвториятвториятвторият

ВипускВипускВипускВипускВипускВипускВипускВипуск 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 гггггггг., ., ., ., ., ., ., ., третияттретияттретияттретияттретияттретияттретияттретият



ЧастЧаст ІІ

РазделРаздел 2. 2. ПедагогическаПедагогическа дейностдейност

1.Дейността ми като преподавател е свързана с изграждане и

поддържане на добри взаимоотношения и организационни връзки с:
•Управленския и административния персонал на училището;

•Ученици и родители;

•Учители и възпитатели от училището;

•Колеги от други училища;

•Експерти от РИО и МОН;

•Департаменти и звена за квалификация на учители;

•Правителствени и неправителствени организации.

2. Моите отговорности:
• Член на методическото обединение на учителите по български език и литература, а от 2013 г. 

– председател на Обединението;

• Председател на училищната комисия за «Подготовка на тържества, празници и чествания»;

• Участие в работни групи с различна насоченост;

• Участие в проекти;

• Актуализация и редакция на правилници и др. документи;

• Изготвяне на грамоти, редакция на рекламни брошури, плакати и др.



•Организиране на ученически екскурзии

ЧастЧаст ІІ

Раздел 3. Извънкласни дейности

•Работа по проект УСПЕХ – група

„Театрално и рецитаторско изкуство”

•Участие в организацията и реализацията

на общоучилищни мероприятия и ритуали

Концерт, посветен на
85-годишнината на училището

Концерт, посветен на
90-годишнината на училището

•Посещение на

театралната

постановка

“Криворазбраната
цивилизация”, 
театър “Възраждане”

•Посещение на театрална постановка

“Ревизор”, театър “София”

•Отбелязване на исторически годишнини с художествена програма

Провеждане на «Голямото литературно четене в 44. СОУ» на творби, 
посветени на 140-годишнината от гибелта на Апостола на свободата
Васил Левски

•Участие в изготвянето и реализацията на

проект по модул „Ритуализация на училищния

живот” по Национална програма „Училището –
територия на учениците”

•Организиране на литературни

конкурси за ученици

•Подготовка и реализация на честванията

на патронния празник на училището

•Използване на информационните

технологии в часовете по български

език и литература

•Мултимедийно обучение

•Електронни тестове



Организиране на празници

Изпращане на абитуриентите

“Нас ни стига признателността на едно поколение...”



Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване
и актуализиране във всеки един момент от дейността ми като

учител!

Портфолиото би трябвало да обхване почти всичко от

дейността ми като педагог и класен ръководител, без да има
претенциите за изчерпателност, защото не всичко може да
бъде снимано, документирано, отбелязано и показано...

Забележка:


