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Име: Мая Любомирова Рангелова

Е-mail: m.rangelova@44sou.eu

Образование:висше

Специалности:

Руска филология

Начална училищна педагогика

Месторабота: 44. СУ “Неофит Бозвели”, 

гр. София

Длъжност: старши учител-начален етап

mailto:m.rangelova@44sou.eu


Професионален опит

1990-2008 г. - 85.СУ “Отец Паисий” - гр. София

учител по руски език и литература

2014-2015 г. - 49.ОУ “Бенито Хуарес” - гр. София

учител в ГЦОУД

2015-до настоящия момент - 44.СУ “Неофит Бозвели” -
гр. София

старши учител в начален етап



Професионална квалификация

СУ “св. Климент Охридски” - 1995 г.

образователно-квалификационна степен Магистър 
специалност Руска филология

СУ “св. Климент Охридски”- 2014 г.

образователно-квалификационна степен Магистър, 
специалност Начална училищна педагогика



Вътрешноучилищен квалификационен семинар “Държавни образователни 

стандарти” - 2016 г.

Програма “Еразъм+” - 2017 г.

Участие в международна конференция “Наставничество и менторство за 

новоназначени учители”

Вътрешноучилищен квалификационен семинар “Приобщаващо образование 

- как да го направим в 44.СУ?” - 2017 г.

Център за обучение и квалификация - 2018 г.

Обучение в квалификационен семинар “Компютърни умения за специалисти 

в системата на образованието”   - 2 кредита



СУ “св. Климент Охридски” - 2018 г.

Пета професионалноквалификационна степен

Технически университет - Варна - 2018 г.                                                  

Тематичен курс “Съвременни модели за контрол и 
оценка на учебните постижения на учениците”   - 1 
кредит

Обучителна институция “Коректив - експрес” - 2018 г.

Семинар “От атестацията може да се плаши само 
несигурният учител”   - 1 кредит



СУ “св. Климент Охридски” - 2019 г.

Четвърта професионалноквалификационна степен

Русенски университет “Ангел Кънчев” - 2020 г.

Център за продължаващо обучение  

Курс по методика на обучението по безопасност на 

движението по пътищата в 1-4 клас.   - 2 кредита



Педагогическа и творческа дейност

Философия за образованието

Ако искате дългосрочна победа над врага си, станете 
учител на децата му.

Вярвам в силата на знанието. То се усвоява от децата чрез 
любопитство и зачитане на личността им.

Има много неща, които научавам от учениците си. И те не 
са само в областта на образованието.

Вярвам в ученето през целия живот.

Няма добър учител, който да не обича децата.



Педагогическа и творческа дейност

1. Планиране на образователния процес при отчитане на възрастовите, индивидуалните  особености и 

специални образователни потребности на децата и учениците, както и на възможностите за развитието 

им.

2. Организиране и провеждане на образователния процес, използване на ефективни методи на 

обучение, на информационните и комуникационни технологии, създаване и поддържане на 

стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават 

развитието на децата или на учениците, на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и 

сътрудничество както между учител и децата/учениците, така и между самите деца/ученици.

3. Оценяване напредъка на децата или на учениците и на степента на усвояване на предвидените 

компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и съдействие 

за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда, съобразно специфичните им 

потребности.

4. Сътрудничество и екипна работа с другите педагогически специалисти и взаимодействие с други 

институции и организации за осъществяване на подкрепа за личностно развитие на децата или на 

учениците.



5. Контролиране и отчитане участието на децата и учениците в образователния процес и своевременно 

информиране на родителите за допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на 

мерки за преодоляване.

6. Отговорност за живота и здравето на децата и учениците, с които работя както по време на образователния 

процес в учебен час, така и по време на организираните от тях допълнителни дейности или занимания по 

интереси.

7. Участие в провеждането на национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити като квестор, 

оценител, консултант и други.

8. Участие в оценяването и избор на подходящи учебни помагала, на учебник или на учебен комплект по 

преподавания учебен предмет, отчитайки спецификата на групата или класа.

9. Участие в магистърските програми на СУ и подпомагане на студенти като базов учител.

10. Участие в открити педагогически практики.



Благотворителна акция за болни 

деца със средства, събрани от 

учениците.



Проекти “Околен свят” и 

“Малки изследователи”



Изработка 

на модел на 

Слънчевата 

система във 

връзка с 

част от 

учебния 

материал по 

“Човек и 

природа”.



Проект “Наши велики борци за свобода”



Български език и Околен свят  - междупредметни връзки



Литература и 

Технологии и 

предприемачество  -

междупредметни връзки



Детска инициатива - Грижа за околната среда



Работа с мултимедиен 

учебник



Участие в 

училищни 

празници и 

инициативи



Участие в национални 

и вътрешноучилищни 

състезания



Проект „Лапбук „Животни“. 

Посещение при първи клас.

Посещение в Зоопарка.





ЗАБЕЛЕЖКА

Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, 

допълване и актуализиране.


