
ПРОФЕСИОНАЛНО 
ПОРТФОЛИО

на Маргарита Владимирова
старши учител по испански език
44 СУ „Неофит Бозвели“, град София



Професионален  опит

• ОУ „Христо Ботев“

• Езиков център „Детелина СОФТ“ – работа с възрастни и ученици

• Езиков център „Тара Актив“ – работа с възрастни и ученици

• Езиков център „Euro Target“ – работа с деца и възрастни

• Езикова школа „Астони“– работа с възрастни и ученици

• 80 ОСУ

• СГХСТ

• 44 СУ „Н. Бозвели“



Образование и квалификация

• Начална училищна педагогика – СУ «Св. Климент Охридски»

• Diploma de Español como Lengua Extranjera – Instituto Cervantes

• Сертификат за участие във Валенсия – Испания на тема „Curso

práctico de actualización para profesores de español

(ES-2013-361-002)“ – Universidad de Valencia de Filosofía y Letras y

de Campus Lenguajes



Образование и квалификация

• Сертификат – «Обучение на педагогически специалисти за 

формиране на знания, умения и компетентности за оценяването 

на учениците» по проект на МОН «Квалификация на 

педагогическите специалисти», финансиран от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз

• Сертификат за участие във вътрешноучилищна квалификация на 

тема: «Работа с електронни документи»



Образование и квалификация

• Сертификат за участие в семинар за учители по проект „Здравно 

образование за младежта в България“

• Сертификат – «Учителското портфолио – знак за качество на 

педагогическите специалисти

• Сертификат за участие във вътрешноучилищна квалификация на тема: 

«Новата правна уредба за защита на личните данни. Регламент ЕУ 

679/2016 - GDPR»



Образование и квалификация

• Удостоверение за вътрешноинституционална квалификация на тема: 

« Актуални изменения и допълнение на нормативната уредба в 

системата на средното образование»

• Удостоверение за вътрешноинституционална квалификация на тема: 

« Инспектиране на образователната институция»



Моят образователен опит

• Електронни тестове 

• Интерактивни уроци 

• Мултимедийно обучение

• Използване на информационните технологии в часовете по испански език 

и в начален курс

• Работа с онлайн образователни платформи: Google Classroom и 

приложенията на Google Workspace, Microsoft Teams и др.

• Участие в общоучилищни мероприятия 



Извънкласни дейности

• Участие в концерт , посветен на 90 годишнината на училището

• Участие и работа по проект „Успех“

• Участие и работа по проект „Подкрепа за успех“

• Ден на отворените врати в училището

• Международни проекти



Международни проекти

• “Четирите елемента и нашата надежда - децата” – “Коменски”

• “Young voices in the european democracies” 2014-2017, Еразъм+ 

• “Uczenie przez zrozumienie, czyli nowe technologie pomostem dla kultury” 

2017- 2018, Еразъм+ 

• “European olympics“ 2017-2019, Еразъм+



Проект „European Olympics“ – Лисабон, Португалия

Лисабон, Португалия

Бомбарал, Португалия – пред кметството



Проект „European Olympics“ - София



„ Uczenie przez zrozumienie, czyli nowe technologie pomostem dla kultury” – Терор, Гран 
Канария, Испания



„Uczenie przez zrozumienie, czyli nowe technologie pomostem dla 

kultury“

Мадрид – на срещата на Григор Димитров



“Young voices in the Еuropean democracies” - Румъния

Замъкът на Дракола, Румъния



“Young voices in the Еuropean democracies” – Равена, Италия



“Young voices in the Еuropean democracies” – Ризе, Турция



Проект „European Olympics“ – Любляна, Словения



Проект „European Olympics“ – в кметството на Бадахоз, Испания



Ден на отворените врати – 44 СУ „Н. Бозвели“



Ден на отворените врати – 44 СУ „Н. Бозвели“



Ден на отворените врати – 44 СУ „Н. Бозвели“


