
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО

Кети Кръстева,

начален учител в ГЦОУД, 44. СУ „Неофит Бозвели“, 

гр. София



"Изперво мисълта ми не ще е да спечеля

пари, нито да проболярея от святото това дело,

ами да управя и да наставя, колкото мога,

камто добродетелта и учението младите деца,

които придават на моите ръце родителите

техни. Ще ся трудя да съм и отвътре и отвън

добър, смирен, кротак, целомудър и

благочестив, щото моите работи да стават

примери на моите ученици..."

Из „Рибен буквар“ на д-р Петър Берон,

Брашов, 1824 г.



ОБРАЗОВАНИЕ

• Завършено Средно образование в 19 ЕСПУ “Елин Пелин”, гр. 

София (1988 г.) 

• Завършена Бакалавърска степен на образование в СУ „Св.

Климент Охридски“, Педагогика на обучението по музика

(2018 г.)

• Завършена Магистърска степен на образование в СУ „Св. 

Климент Охридски“, Началана училищна педагогика (2020 г.)



ОБУЧЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ

• Изграждане на умения за насърчаване на личностното развитие

на децата и учениците. Ефективни техники за управление на

групата и класа, оценка на резултатите и измерване на

постиженията (Уд. № 1796/04.11.2019 г. от Стартегия ЕООД)

• Образование в мултикултурна среда (Уд. № 22-1824/01.03.2021 г.

от СБУ)

• V професионално-квалификационна степен по Начална

училищна педагогика (Свид. СУ № 036956/№ 35446 – 2021г. от СУ)

• Компетентностен подход в образованието (Уд. № 21041350/05-07-

2021 г. от БСУ)



ОБУЧЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ

• Професионално портфолио (Уд. 09.09.2021 г. от 44. СУ)

• Инспектиране на образователната институция (Уд. 14.09.2021 

г. от 44. СУ)

• Ролята на лидерството за повишаване качеството на учебно-

възпитателния процес (Уд. № 22-1682/10.06.2022 г. от СБУ)

• Национална програма за превенция на употребата на

психоактивни вещества „Кодово име „ЖИВОТ“ (Серт. №

513/08.07.2022 г. от ПИЦ по ПН-София)



ГРАМОТИ



ЗАЩО СЪМ УЧИТЕЛ

• Защото обичам децата и ми харесва да наблюдавам тяхното развитие.

• Защото съм сигурна, че общуването ни повлиява бъдещето.

• Защото това е много важно и отговорно призвание.

• Защото винаги съм била учител.



Математиката – това е езикът, на който говорим всички.

Чертаем окръжност...

Какво е това конус?



Понякога ставаме учители.



Подготвяме урока по 

Човек и природа.



Още Човек и природа... 



Важно е ничий рожден ден да не бъде 
пропуснат.



Всяка снежинка ще бъде използвана...



КОНТАКТ

k_krasteva@abv.bg

mailto:k_krasteva@abv.bg

