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Вероника  Върбенова,

старши учител по български език и литература,

44. СУ “Неофит Бозвели”, град София



«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



Част І

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. СУ „Неофит Бозвели”, гр. София, 

община Столична, област София-град

Длъжност: старши учител по български език и литература



ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

- 44. СУ „Неофит Бозвели“, 3 академични часа, 12.02.2022 г.

Удостоверение за вътрешноинституционална квалификация на

тема: „Планът „Teaching & Learning Upgrade“ на Google workspace for

education – възможности и решения“

- 44. СУ „Неофит Бозвели“, 10 академични часа, октомври-ноември

2021 г., 03.12.2021 г.

Удостоверение за вътрешноинституционална квалификация на

тема: „Работа с инструментите на Google for Education“

- 44. СУ „Неофит Бозвели“, 8 часа, 14.09.2021 г.

Удостоверение за вътрешноинституционална квалификация на

тема: „Инспектиране на образователната институция“

- 44. СУ „Неофит Бозвели“, 8 часа, 09.09.2021 г.

Удостоверение за вътрешноинституционална квалификация на

тема: „Професионално портфолио“



ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

- Проект на МОН „Квалификация за професионално развитие

на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-

2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските

структурни и инвестиционни фондове

Бургаски свободен университет, гр. Бургас, за

периода от 28.05.2021 г. до 09.06.2021 г., 48

академични часа, 3 квалификационни

кредита

Удостоверение за участие в

квалификационен курс на тема: „Проектно-

базираното обучение – инструмент за

качествено преподаване и учене“



ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

- издателство „Клет“, 10.12.2020 г.

Сертификат за участие на тема: „Обучението в електронна среда

при работа с деца и ученици със специални образователни

потребности. Предизвикателства две в едно“

- издателство „Клет“, 03.12.2020 г.

Сертификат за участие на тема: „Четене с разбиране в урока по български

език и литература и извън него. Практики и насоки за учене и преподаване“

- издателство „Клет“, 10.09.2020 г.

Сертификат за участие на тема: „Как да изградим екип от новосформирания

клас – 1., 5., 8.“

- Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Департамент за

информация и усъвършенстване на учители – град София, 2020 г.

Свидетелство за придобиване на трета професионалноквалификационна

степен



ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

- МОН, Национален център за повишаване на квалификацията на

педагогическите специалисти, август, 2020 г.

Удостоверение за проведено обучение на тема: Обучение на учители по български

език и литература, които от учебната 2020/2021 ще преподават по учебните програми

за профилирана подготовка в XI и XII клас“ – присъден 1 квалификационен кредит

- Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Департамент за информация

и усъвършенстване на учители – град София, 2019-2020 г.

Свидетелство за едногодишна професионално-педагогическа специализация 

на тема: „Взаимодействие между езиковите дисциплини в средното образование“

- Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе, Център за продължаващо

обучение, продължителност 32 часа, 2020 г., 2 квалификационни кредита

Удостоверение за повишаване на квалификацията на тема: „Методика на

обучението по безопасност на движението по пътищата в V – VII клас“



ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

- издателство „Клет“, В инициатива подкрепа на учителя при работа от вкъщи

Сертификат за участие на тема: „Образът на учителя в световното и

българското кино“

- издателство „Клет“, В инициатива подкрепа на учителя при работа от вкъщи

Сертификат за участие на тема: „Обучение и кино. Екранизация на

литературни произведения, изучавани в училище“

- издателство „Клет“, В инициатива подкрепа на учителя при работа от вкъщи

Сертификат за участие на тема: „Развиване на комуникативната

компетентност чрез обучението по БЕЛ (8.–10. клас)

- издателство „Клет“, В инициатива подкрепа на учителя при работа от вкъщи

Сертификат за участие на тема: „Игрови модели и проектни дейности в

обучението по литература“



ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

- издателство „Клет“, В инициатива подкрепа на учителя при работа от вкъщи

Сертификат за участие на тема: „Техники за работа с агресивни деца“

- издателство „Клет“, В инициатива подкрепа на учителя при работа от вкъщи

Сертификат за участие на тема: „Как да се самопрезентираме и самооценяваме

успешно?“

- издателство „Клет“, В инициатива подкрепа на учителя при работа от вкъщи

Сертификат за участие на тема: „Възможности за възлагане на задание и работа с

формуляр в MS Teams“

- издателство „Клет“, В инициатива подкрепа на учителя при работа от вкъщи

Сертификат за участие на тема: „Ефективно организиране на обучението по БЕ

(5.–7. клас) в условията на дистанционно обучение“



ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

- издателство „Клет“, В инициатива подкрепа на учителя при работа от вкъщи

Сертификат за участие на тема: „Teams – възможности за дистанционно обучение в

помощ на учителя“

- издателство „Клет“, В инициатива подкрепа на учителя при работа от вкъщи

Сертификат за участие на тема: „Творчески подходи в обучението в електронна

среда“

- издателство „Клет“, В инициатива подкрепа на учителя при работа от вкъщи“

Сертификат за участие на тема:

„Ключови умения за работа с платформи за онлайн обучения“

- издателство „Клет“, В инициатива подкрепа на учителя при работа от вкъщи

Сертификат за участие на тема: „Визуалният метод в обучението по хуманитарни

науки“



ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

- издателство „Клет“, В инициатива подкрепа на учителя при работа от вкъщи

Сертификат за участие на тема: „Дигиталната компетентност на учителя – време на

изпитание, реализация и успехи“

- МОН, Регионално управление на образованието – София-град, организация ПСИТ

ООД България, продължителност 16 часа, присъден 1 квалификационен кредит,

02.08.2019 г.

Удостоверение за обучение на тема: „Работа с платформа за дистанционно проверяване

на тестови форми“

- „Коректив Експрес“ ЕООД, продължителност 16 часа, 28-29.04.2018 г., присъден 1

квалификационен кредит

Удостоверение на тема: „От атестация може да се плаши

само несигурният учител“



ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

- Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

Департамент за информация и усъвършенстване

на учители – град София, 18-19.05.2019 г., продължителност

16 академични часа, присъден 1 квалификационен кредит

Удостоверение за участие в курс на тема: „Професионални

компетентности на учителя“

- ПСИТ ООД, България, 2019 г., продължителност 16 астрономически часа

Сертификат за участие в обучение и проведен тест за: „Работа с платформа за

дистанционно проверяване на тестови форми“

- Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Департамент за

информация и усъвършенстване на учители – град София, 2019 г.

Свидетелство за придобиване на четвърта професионалноквалификационна 

степен



ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

- Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

Департамент за информация и усъвършенстване на учители – гр. София,

05.02.2019 г., продължителност 8 академични часа, 0,5 квалификационни кредита

Удостоверение за участие в курс на тема: „Оценители на изпитни работи по БЕЛ в

НВО за VII клас“

- МОН, Център за оценяване в предучилищното и училищното образование,

2018/2019 г., продължителност 16 академични часа, присъден 1 квалификационен

кредит

Удостоверение за участие в обучение на тема: „Оценяване на писмени работи от

НВО по български език и литература в 7. клас“

- 44. СУ „Неофит Бозвели“, продължителност 3 академични часа, 2018 г.

Сертификат за участие във вътрешноучилищна

квалификация на тема: „Работа с електронни документи“



ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

- Технически университет-Варна, 2018 г., продължителност

16 академични часа

Удостоверение за участие в тематичен курс на тема: „Съвременни модели за

контрол и оценка на учебните постижения на учениците“, присъден 1

квалификационен кредит

- 44. СУ „Неофит Бозвели“, продължителност 5 академични часа, 2017 г.

Удостоверение за участие във вътрешноучилищен квалификационен

семинар на тема: „Приобщаващо образование – как да го направим в 44. СУ?“

-Българска академия на науките, Институт за литература – София, 2017 г.,

продължителност 8 академични часа, 0,5 квалификационни кредита

Удостоверение за участие в квалификационен семинар на тема:

„Средновековие, християнство и Библия в обучението по литература в VIII клас

(по новата програма)“

- Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Департамент за

информация и усъвършенстване на учители – град София, 2016 г.

Свидетелство за придобиване на пета професионалноквалификационна

степен



ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

- 44. СУ „Неофит Бозвели“, продължителност 6 академични часа, 2016 г.

Удостоверение за участие във вътрешноучилищен квалификационен

семинар на тема: „Държавни образователни стандарти“

- издателство „Просвета“, 2016 г.

Сертификат за участие в уебинар на тема: „Как да направим преразказ на

изпита по БЕЛ след 7. клас?“

- издателство „Просвета“, 2016 г.

Сертификат за участие в уебинар на тема:

„Матурата по български език и литература – въпроси и отговори“

- 44. СОУ „Неофит Бозвели“, 2015 г.

Удостоверение за участие във вътрешноучилищна

квалификация по следните теми:

1. „Работа с родители“

2. „Работа с ученици със специални образователни потребности“



ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

- МОН, Проект „Квалификация на педагогическите специалисти“,

Национален институт за обучение и квалификация в системата на

образованието (НИОКСО), 2014 г.

Сертификат за преминат квалификационен курс на тема: „Обучение на

педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и

други негативни прояви“

- Тестов център БУЛТЕСТ СТАНДАРТ, 2014 г.

Удостоверение за завършено обучение на тема: „Работа с иновативна система за

банка от тестови въпроси“

- 44. СОУ „Неофит Бозвели“, 2013 г., обучител: проф. Нели Иванова

Удостоверение за участие във вътрешноучилищна квалификация на тема:

„Работа в екип“

- Тестов център БУЛТЕСТ СТАНДАРТ, 2011 г., продължителност 5 часа

Удостоверение за преминат квалификационен курс на тема:

„Обучение в тестови практики за учители.

Нови елементи в инструментариума за оценяване по БЕЛ“



ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

- МОМН, Център за контрол и оценка на качеството на образованието, Проект

„Разработване на система за оценка на качеството на средното образование“,

Дейност 3 „Обучение на оценители“, 2010 г.

Сертификат за завършено обучение на оценители на тестови задачи със свободен

отговор по български език и литература

- МОН, Национален педагогически център, Майкрософт България, 2006/2007 г.

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

умения на учители“

- ВТУ (Великотърновски университет) „Св. св. Кирил и Методий“,

Филологически факултет , 2005 г.

Диплома за висше образование, ОКС магистър, специалност Българска филология.

Българска литература, професионална квалификация филолог

- ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет , 2003 г.

Диплома за висше образование, ОКС бакалавър,

специалност Българска филология, професионална

квалификация филолог учител



Моята гордост и радост:

Випуск  2008 г., първият

Випуск  2013 г., вторият



Моята гордост и радост:

Випуск  2014 г., третият

Випуск  2019 г., четвъртият



Моята гордост и радост:

Випуск  2022 г., петият



Моменти от дипломирането на 

випуск 2013 в аулата на 

Софийския университет 

“Св. Кл. Охридски”



Част І 

Раздел 2. Педагогическа дейност

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 РУО и МОН;

•Департаменти и звена за квалификация на учители;

•Правителствени и неправителствени организации.

2. Моите отговорности:

• Член/ председател на методическото обединение на учителите по български език и литература.

• Председател/ член на училищната комисия за «Подготовка на тържества, празници и 

чествания»;

• Участие в работни групи и комисии с различна насоченост, проекти;

• Актуализация и редакция на правилници и др. документи;

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

• Повишаване на професионалната квалификация;

• Класно ръководство;

• Подготовка на учениците за НВО и ДЗИ;

• Участие в КПО към РУО за проверка на НВО…



•Организиране на ученически екскурзии

Част І 

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 ученически 

екскурзии

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

До Велико Търново

Пещера “Магурата”

До Белоградчишките скали



Организиране на празници

Изпращане на абитуриентите

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



Организиране на празници

Изпращане на абитуриентите

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



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:


