
ПОРТФОЛИОПОРТФОЛИОПОРТФОЛИОПОРТФОЛИОПОРТФОЛИОПОРТФОЛИОПОРТФОЛИОПОРТФОЛИО

НАНАНАНАНАНАНАНА ЕкатеринаЕкатеринаЕкатеринаЕкатеринаЕкатеринаЕкатеринаЕкатеринаЕкатерина ГеннадиевнаГеннадиевнаГеннадиевнаГеннадиевнаГеннадиевнаГеннадиевнаГеннадиевнаГеннадиевна БалтоваБалтоваБалтоваБалтоваБалтоваБалтоваБалтоваБалтова,,
УЧИТЕЛУЧИТЕЛУЧИТЕЛУЧИТЕЛУЧИТЕЛУЧИТЕЛУЧИТЕЛУЧИТЕЛ ПОПОПОПОПОПОПОПО АНГЛИЙСКИАНГЛИЙСКИАНГЛИЙСКИАНГЛИЙСКИАНГЛИЙСКИАНГЛИЙСКИАНГЛИЙСКИАНГЛИЙСКИ ЕЗИКЕЗИКЕЗИКЕЗИКЕЗИКЕЗИКЕЗИКЕЗИК
ВВВВВВВВ 44.44. СОУСОУСОУСОУСОУСОУСОУСОУ „„НЕОФИТНЕОФИТНЕОФИТНЕОФИТНЕОФИТНЕОФИТНЕОФИТНЕОФИТ БОЗВЕЛИБОЗВЕЛИБОЗВЕЛИБОЗВЕЛИБОЗВЕЛИБОЗВЕЛИБОЗВЕЛИБОЗВЕЛИ““ ,,

ГРАДГРАДГРАДГРАДГРАДГРАДГРАДГРАД СОФИЯСОФИЯСОФИЯСОФИЯСОФИЯСОФИЯСОФИЯСОФИЯ



Това съм аз с мои ученици



МоятМоятМоятМоят професионаленпрофесионаленпрофесионаленпрофесионален опитопитопитопит

� Езикова гимназия “Д-р Иван Богоров“ -
преподавала съм в прогимназиален и
гимназиален етап;

� 44. СОУ „ Неофит Бозвели“ - преподавала
съм в начален, гимназиален, а през тази
учебна година работя с ученици от
прогимназиален етап.



Моето образование
�� БакалавърБакалавърБакалавърБакалавърБакалавърБакалавърБакалавърБакалавър съссъссъссъссъссъссъссъс
специалностспециалностспециалностспециалностспециалностспециалностспециалностспециалност
““ БългарскиБългарскиБългарскиБългарскиБългарскиБългарскиБългарскиБългарски езикезикезикезикезикезикезикезик
ииииииии английскианглийскианглийскианглийскианглийскианглийскианглийскианглийски
езикезикезикезикезикезикезикезик”” ииииииии
професионалнапрофесионалнапрофесионалнапрофесионалнапрофесионалнапрофесионалнапрофесионалнапрофесионална
квалификацияквалификацияквалификацияквалификацияквалификацияквалификацияквалификацияквалификация
““ УчителУчителУчителУчителУчителУчителУчителУчител”” ..

�� ВътрешноучилищниВътрешноучилищниВътрешноучилищниВътрешноучилищниВътрешноучилищниВътрешноучилищниВътрешноучилищниВътрешноучилищни
квалификацииквалификацииквалификацииквалификацииквалификацииквалификацииквалификацииквалификации вввввввв 44.44.
СОУСОУСОУСОУСОУСОУСОУСОУ „„НеофитНеофитНеофитНеофитНеофитНеофитНеофитНеофит
БозвелиБозвелиБозвелиБозвелиБозвелиБозвелиБозвелиБозвели““ : : курсовекурсовекурсовекурсовекурсовекурсовекурсовекурсове попопопопопопопо
английскианглийскианглийскианглийскианглийскианглийскианглийскианглийски езикезикезикезикезикезикезикезик ииииииии
компютърнакомпютърнакомпютърнакомпютърнакомпютърнакомпютърнакомпютърнакомпютърна
грамотностграмотностграмотностграмотностграмотностграмотностграмотностграмотност..



Ученическите проекти - идеи и творчество



Въображение в ученическите творби



КонцертКонцерт вв театъртеатър „„СофияСофия““ попо случайслучай 9090--годишнинатагодишнината отот
създаванетосъздаването нана 44.44. СОУСОУ „„НеофитНеофит БозвелиБозвели““ . . ПостановкатаПостановката
нана песентапесента „„ FriendsFriends ““ ее направенанаправена съвместносъвместно сс колегатаколегата мими

попо английскианглийски езикезик МаяМая ДенковаДенкова



Моите ученици

Имах удоволствието да
преподавам на ученици от VІІІ
подготвителен клас в Езикова
гимназия “Д-р Иван Богоров“, 
с които усърдно работихме в
часовете и се подготвяхме за
олимпиади. От тях научих и
колко изобретателни и
инициативни могат да бъдат
младежите извън учебните
часове. Това са няколко снимки
от тържеството по случай
Хелоуин - Празника на вси
светии.



МоитеМоите ученициученици вв 44.44. СОУСОУ „„НеофитНеофит БозвелиБозвели““
� От всички класове в
прогимназиалния етап, на които
съм преподавала в 44. СОУ, най-
силно се открояват учениците
от 7а клас (2012 – 2013 г.), на
които бях класен ръководител -
един изключителен, сплотен, 
трудолюбив и надарен клас. 
Участваха в състезание по
български език и литература, в
състезание по творческо писане
на английски език. Проявиха се
в концерта по случай 90-
годишнината на училището и в
много други училищни
мероприятия. 

� Стремя се да мотивирам за по-
високи постижения по един или
друг начин всички свои
ученици.



КакКак дада сесе свържетесвържете сс менмен

�� ЕлектроннаЕлектронна пощапоща:  katrin_bebeyim@abv.bg:  katrin_bebeyim@abv.bg

�� СайтСайт нана училищетоучилището : : www.44sou.euwww.44sou.eu

ЕкатеринаЕкатерина БалтоваБалтова


