
ПРОФЕСИОНАЛНО 

ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛ 

КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА СТАРШИ 

УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ В                                      

44 СУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“                 

ГР. СОФИЯ 



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Учителски стаж:                    28 години 

Актуална длъжност:              старши учител поистория и цивилизации 

Институция:                           44 СУ „Неофит Бозвели“ 

История на длъжностите:     44СУ - 25. 09. 1994г. – до сега 

Любим цитат:                       „Колкото повече, толкова повече“ – Мечо Пух



ОБРАЗОВАНИЕ

Период: 1988 – 1993г. 

Тип образование:                             Висше - магистър 

Обучителна институция:  ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

Специалност: История и география 

Професионална квалификация:    Учител по история и география



ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Период Специалност ПКС Обучителна институция   

2006г.            История и география        V       СУ “Св. Климент Охридски“ – ДИУУ 

2020г.            История и география       IV       СУ “Св. Климент Охридски“ – ДИУУ 



УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И КЛАСОВЕ
Класове : 5- 12 кл. 

География и икономика: 1994 – 2013г. 

Класове: 5- 12 кл. 

История и цивилизации: 1994 – до сега 

Класен ръководител: 

V. Випуск: 2020 – до сега ( от 8 до ...... )

IV. Випуск:   2013 - 2020 ( от 5 до 12кл) 

III. випуск: 2007- 2008    (от 6 до 8кл) 

II. Випуск: 2001 - 2002 г. (от 9 до 10 кл) 

I. Випуск:1995 - 2000г.  (от 6 до 11кл)



ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

Думите, които отговарят най – много на моята философия на преподаване са:  мисия и 
отговорност. Може и да е клише, но аз наистина вярвам, че учител се раждаш, а не ставаш

Учителят е отговорен за бъдещето на всеки един от неговите ученици!!!



УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Организационни: - ефективно и оптимално организиране на учебния процес 

- организиране на извънкласни мероприятия с участие на

ученици

Социални умения:              - работа в екип 

- комуникативни умения за работа с ученици и родители, 

различни институции                                      

Технически : - основни умения за работа с различни видове техника в

училище  



УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Компютърни: - операционни системи: WINDOWS 

- текстообработка: WORD 

- електронни таблици: EXEL 

- съставяне, редакция и печат на документи

- онлайн обучение- TEAMS, GOOGLE  

- презентации – POWR POINT 

- облачни технологии                                                  



МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Критично мислене – историческите събития и личности, могат да  служат за критика, като по 

този начин, учениците се научават да откриват и анализират както

положителните, така и отрицателните среди т.е. както позите, така и вредите 

Мозъчна атака - чрез нея учениците трябва да умеят да отговарят на зададения въпрос

веднага, почти без да се замислят. При тези импулсивни реакции, те се

научават да измислят по – голям набор от възможни решения и отговори  

Проучване на веригата     - формулиране на поредица от решения, сред които да умеят да избират 

най- правилния 

Междупредметни връзки - изполване на възможностите и зананията и на другите учебни предмети 

Традиционни методи   - дискусия, беседа, работа с исторически документ, изображение и 

историческа карта



КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ

Годин

а

Про

дъл

жит

елно

ст

Кре

дити

Обучителна 

институция

Теми

2020 2 СУ”Климент 

Охридски” - ДИИУ

IV ПКС

2021 16 1 Пловдивски 

университет 

„Паисий 

Хилендарски“

„Прилагане на инструментариума за ранно  идентифициране на ученици в 

риск от преждевременно напускане на образователната система и за 

диференциран подход при определяне потребностите им  от предоставяне 

на индивидуална подкрепа“ 

2020 16 1 Синдикат на 

българските 

учители 

Образование в мултикултурна среда 

2020 32 2 Русенски 

университет „Ангел 

Кънчев“

Методика на обучението по безопастност на движението

2018 16 1 Технически „Съвременни модели за контрол и оценка на учебните постижения на 



ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИ КВАЛИФИКАЦИИ

Годи

на

Обучителна 

институция

Брой 

академичн

и часове

Теми

2018 44 СОУ 3 Работа с електронни документи

2015 44 СОУ 1. „Работа с родители“

2. „Работа с ученици със специални 

образователни потребности

2013 44 СОУ „Работа в екип“

2012 44 СОУ „Учителското портфолио – знак за качество 

на  педагогическата дейност“



МОДЕЛ 1:1
Google Certified Educator Level 1

https://drive.google.com/file/d/1hyVTFy-DQ9kuzkQlFMlKlXtpcAavvIeM/view?usp=sharing


ПРОЕКТИ

Година                  Групи                  Клас                     Наименование 

2019/2020                 2                     5/ 10               „Подкрепа за успех“ 

2020/2021                  3                     5/ 10/12          „Подкрепа за успех“ 



ПРОЕКТИ- ЧАС НА КЛАСА- 2022г.

Видеоклип “1 декември - Световен ден за борба срещу СПИН -

1 ноември - Ден на народните будители -

Презентация

https://docs.google.com/presentation/d/1Pc6_br5zyqcpksWONHX2PQQtzVVgMmAqy3JdkL-E7xs/edit?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/15rS0AxRjYWIHWy_l90uERmDKNu59EtO3/view
http://drive.google.com/file/d/15rS0AxRjYWIHWy_l90uERmDKNu59EtO3/view
http://drive.google.com/file/d/1dfg8WHXtG3ncoJvCBIGfGdbUgU4-wGnS/view
http://drive.google.com/file/d/1dfg8WHXtG3ncoJvCBIGfGdbUgU4-wGnS/view


Учебни проекти

Търговска кантора XI -XIIв.- 6 а, б, в -



“История на живо” - Живот по време на комунизъм 

Статия във вестник - разказ на очевидец в събитията 

статия

статия

статия

статия

https://docs.google.com/document/d/1tSboiQWvW7M5HsMb_opYLt4CPgmlnOASoRG1cvfyjh0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GxeEiw-nwAr3x2lLCxKVrXMb-AEX3l2ldjBoy6O_9dI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sIxiwFOuYy_kgQ1u5KpvuJIqdwimaDbv6LduF8wJ3oU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E7OWZSx7AvnMAyxrwNA2_0qSuiHm1SCzoMSFA-c6Fuo/edit?usp=sharing


ИСТОРИЯ ЧРЕЗ ФИЛМИ - “ Имало едно време в 
Америка”/”Списък на Шиндлер”

П1.ПРОЕКТ: “ИСТОРИЯ ЧРЕЗ ФИЛМИ”

Анализ на исторически филм 
Филм: Имало едно време в Америка                    презентация презентация презентация
План за анализ: 

1. Историческо събитие
2. Историческа епоха
3. Сюжет на филма
4. Главни герои: 

а/ реални исторически личности; 
б/ художествени образи; 

1. Разграничаване и  описание на групите хора във филма: 
а/ групи хора; 
б/описание: 

- външни белези; 
- поведение; 
- отношения между тях; 

1. Любима сцена. Защо и с какво ме е впечатлила?  
2. Какво научих? 

а/исторически знания; 
б/ житейска поука;

https://docs.google.com/presentation/d/1CY18i0EklzNgyuAj9qXsbIphfMzQh5AB/edit?usp=sharing&ouid=116819316771087366963&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1vKPc2l_SadMKooS93JlWLcyWHo_BgQqw/edit?usp=sharing&ouid=116819316771087366963&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1eqE8UPs-SpdB-JMKSJvIRl1ORARf1w9z/edit?usp=sharing&ouid=116819316771087366963&rtpof=true&sd=true


ПРОЕКТ: Исторически колаж 
РЕНЕСАНС - 7 клас 

Александрина Георгиева                 Кристиян Йорданов



ГАЛЕРИЯ – ученическо творчество



В УЧИЛИЩЕ



Новата учебна година 2022- 2023



ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ



Учебни екскурзии

По следите на траките и розите - Казанлък 2021г.


