
на  Теодора Михайлова  Стефанова,

старши учител по химия и опазване на

околната среда, физика  и  астрономия, 

човекът и природата,

44. СУ “Неофит  Бозвели”,  гр. София

ПРОФЕСИОНАЛНО  ПОРТФОЛИО



ОБРАЗОВАНИЕ

• Образование: висше, магистър,

Специалност от преквалификация: учител по химия и биология,

ВХТИ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, 1993 г.

• Преквалификация: специалист по екология - магистър,

Аграрен университет, гр. Пловдив, 1996 г.

• Образование: висше магистър, специалност: агроинженер,

Аграрен университет, гр. Пловдив, 1989 г.

• СДК-НСО, 2016 г. и удостоверение за: "Защита на населението и 

инфраструктурата при извънредни ситуации", 2014г., ВА"Георги С.Раковски”.



ОБУЧЕНИЯ   

Свидетелство за Четвърта  професионално-

квалификационна  степен,

Софийски  университет  “Св. Климент Охридски“, 

Департамент за информация  и  усъвършенстване   

на учители, гр. София, 2020 г.

Удостоверение  за  завършен курс:   

"Информационни  и  интерактивни технологии   

в  обучениато  по  химия",

Софийски  университет  “Св. Климент Охридски“,

Департамент за информация и усъвършенстване   

на учители, гр. София, 2007 г.



Google Certified Educator - Level 1 and Level 2, for demonstrating

the fundamental knowledge, skills and competencies to implement Google

for Education tools, Google for Education, маy 2021.

Удостоверение за завършена обучителна програма: “Организация на

учебния процес по модел 1:1", август 2021 г.

Център за творческо обучение, Заповед на МОН No 09-1741/ 21.01.2021г.

Удостоверение за завършено обучение:"Училище в облака: създавне

на съдържание", 2021 г.

Център за творческо обучение, Заповед на МОН No РД091054/25.01.2017г.



Удостоверение  за  завършен  курс: "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",  

Стратегия ЕООД, 2019 г.

Удостоверение за завършено  обучение: „Човек и природа, модул     

Физика за 5 клас“ и „Човек и природа, модул  Физика за 6 клас“,

МОН, Национален   педагогически    център, Майкрософт България, 

2009 г.

Сертификат  за  обучение: "Споделяне на добри  практики",

Ла Фит ООД, 2015 г.



Удостоверение за завършен курс:

“Здравно образование”, модули:

“Наркотици","Тютюнопушене",

“Алкохол", "Здравословно 

хранене"  и “Сексуално   

образование”,

Катедра на ЮНЕСКО

"Гражданско образование“,

СУ „Св. Климент Охридски“,

Централен институт за

усъвършенстване на учетели,

гр. София, 1994 г.



➢ Удостоверение за завършено обучение на тема: „Базови и специфични

компютърни умения за учители“,

МОН, Национален педагогически център, Майкрософт България, 2006 г.

➢ Удостоверение за завършен курс: "Компютърно моделиране. Идеи,

принципи, реализация", Раабе България ЕООД, 2018 г.

➢ Удостоверение за завършен курс: "Методика на обучението по

безопасност на движението по пътищата в VIII - XII клас",

Център за продължаващо обучение,

Русенски университет "Ангел Кънчев", 2020 г.



Удостоверение  за  завършено  обучение:

"Силата  на образованието  и  човешките 

ценности  в  училище", 

МОН, Национален педагогически център,

гр. София, 2009 г.

Удостоверение  за  завършено  обучение: 

"Образование  в  мултикултурна  среда",  

СУ „Св. Климент  Охридски“ и Синдикат   

на  българските  учители,  2020 г.



➢ Google Certified Educator - Level 1, Level 2, 

for demonstrating the fundamental knowledge, 

skills and competencies to implement Google for 

Education tools, 

Google for Education, маy 2021.

➢ Удостоверение за завършена обучителна програма: 

“Организация на учебния процес по модел 1:1", 

август 2021 г.,  Център за творческо обучение, 

Заповед на МОН No 09-1741 / 21.01.2021г.

➢ Удостоверение за завършено обучение: 

"Училище в облака: създавне на съдържание“,

2021 г.,               

Център за творческо обучение, 

Заповед на МОН N РД09-1054/25.01.2017г.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

• Планиране на урочната дейност, подготовка и провеждане на уроците;

• Обучение и възпитание на учениците, анализ на резултатите - входни и изходни    

равница, контролни работи и др.

• Изграждане и поддържане на организационни връзки, добри взаимоотношения и   

сътрудничество с ученици, родители, колеги, ръководство и институции;

• Дейности като председател или член на методическото обединение на учителите по

природни  науки;

• Председател на училищната комисия за “Пожарна безопасност”;

• Участие в проекти, работа с група по проект “Подкрепа за успех”;

• Използване на информационните  технологии  в часовете по химия и опазване на  

околната среда, физика и астрономия;

• Участие в обучения, семинари, работни срещи, посещения на изложения и др.

• Участие в работни срещи с различна насоченост;

• Работа в електронна среда и др.



Освен  нормативните  изисквания,  свързани  с 

държавните образователни стандарти,  в работата си 

се старая  да  давам повече  практическа  насоченост  

на  изучаваното учебно съдържание, за да бъде то 

приложимо и  полезно.

Стимулирам учениците да се интересуват повече 

от постиженията на науката  и  иновативните 

технологии, най-вече от тяхното приложение.

Старая се да стимулирам учениците да повишават 

общата  си  култура  и  с  помощта  на  науките: химия 

и физика, да развиват нетрадиционното си мислене. 

“ Образованието е най-мощното оръжие, което можете да използвате, за да промените света.”

Нелсън Мандела

ПРОФЕСИОНАЛНИ   ЦЕЛИ



“Не за училището – за живота да 

се  учим!” Луций Сенека

“Дали човек чете или не чете, това 

веднага се забелязва. Няма по-голяма 

разлика между хората от тази"    

Паскал Мерене

“Само  образованите  хора  са 

свободни"                               Епиктет

“Добрите учители знаят как да 

разкрият най- доброто от учениците“

Чарлз Куралт



➢ Google Certified Educator - Level 1, Level 2, 

for demonstrating the fundamental knowledge, 

skills and competencies to implement Google for 

Education tools, 

Google for Education, маy 2021.

➢ Удостоверение за завършена обучителна програма: 

“Организация на учебния процес по модел 1:1", 

август 2021 г.,  Център за творческо обучение, 

Заповед на МОН No 09-1741 / 21.01.2021г.

➢ Удостоверение за завършено обучение: 

"Училище в облака: създавне на съдържание“,

2021 г.,               

Център за творческо обучение, 

Заповед на МОН N РД09-1054/25.01.2017г.

ПРОФЕСИОНАЛНА   ОТГОВОРНОСТ

Считам,  че  учителската  професия  е  една  от  най - отговорните,  защото  чрез  

преподаването  и  контакта  с  подрастващите, всеки  учител  се  докосва  до  

бъдещето.  

Подкрепям  мисълта:  „Най-голямото  предимство  на  училището  е личността  

на  учителя. “ от  Джон  Страчан.

“Учителят  засяга   вечността, той  никога  не  може  да  каже  къде  спира  влиянието му.”      

Хенри Адамс



12.а клас,  випуск  2022 г.

https://drive.google.com/drive/folders/1zkqyA_hNJtl8NWdUzMZ9Ae2Ks8AYkma1?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1zkqyA_hNJtl8NWdUzMZ9Ae2Ks8AYkma1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zkqyA_hNJtl8NWdUzMZ9Ae2Ks8AYkma1?usp=sharing


Първи учебен ден 

от  учебната 

2022/2023 година 

за петокласниците 

от  5.б  клас



Трябва да се гордеем, че сме 

Българи  и  непрестанно  да  се 

борим  за формиране на високо 

национално    самосъзнание в 

новото  поколение.

Трябва да пазим и популяри 

зираме  българските традиции 

и   обичаи, да   се   гордеем с  

постиженията на науката  ни, 

да помним  делото  и  заветите  

на  великите  ни  личности.


