
 

 

ПРОФЕСИОНАЛНОПРОФЕСИОНАЛНОПРОФЕСИОНАЛНОПРОФЕСИОНАЛНО    
ПОРТФОЛИОПОРТФОЛИОПОРТФОЛИОПОРТФОЛИО    
 

НА 
 

                СВЕТЛАНА ИВАНОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВА     
ПЪРВАНОВАПЪРВАНОВАПЪРВАНОВАПЪРВАНОВА    

 

СТАРШИ УЧИТЕЛСТАРШИ УЧИТЕЛСТАРШИ УЧИТЕЛСТАРШИ УЧИТЕЛ    
                    ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА    

                                                        В 44. СОУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ”В 44. СОУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ”В 44. СОУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ”В 44. СОУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ”    
                                                                                ГРАД СОФИЯГРАД СОФИЯГРАД СОФИЯГРАД СОФИЯ    



 

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ    
 
ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ    
 
1983 1983 1983 1983 –––– 1988 година: 1988 година: 1988 година: 1988 година:        
ВТУ “Кирил и МетодВТУ “Кирил и МетодВТУ “Кирил и МетодВТУ “Кирил и Методий”, ий”, ий”, ий”,     
специалност специалност специалност специалност     
“Българска филология”“Българска филология”“Българска филология”“Българска филология”    
 
1979 1979 1979 1979 –––– 1983 година: 1983 година: 1983 година: 1983 година:        
ггггимназия с преподаване имназия с преподаване имназия с преподаване имназия с преподаване     
на руски език на руски език на руски език на руски език     
“Максим Горки”, Стара Загора“Максим Горки”, Стара Загора“Максим Горки”, Стара Загора“Максим Горки”, Стара Загора    



 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ    
 
1989 1989 1989 1989 –––– 2005 година 2005 година 2005 година 2005 година        
СОУ “Асен Златаров”, град Годеч, Софийска област – 
учител по български език и литература 
 
2005 2005 2005 2005 –––– 2009 година 2009 година 2009 година 2009 година        
44. СОУ „Неофит Бозвели”, град София – учител по 
български език и литература 

 
2009 2009 2009 2009 –––– до настоящия момент до настоящия момент до настоящия момент до настоящия момент        

44. СОУ „Неофит Бозвели”, град София – старши учител 
по български език и литература 

 

 



 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ    
            
           
 

Втора Втора Втора Втора професионалноквалификационна професионалноквалификационна професионалноквалификационна професионалноквалификационна 
степенстепенстепенстепен по български език и литература по български език и литература по български език и литература по български език и литература, , , ,     
придобита в ДИУУ придобита в ДИУУ придобита в ДИУУ придобита в ДИУУ –––– град София град София град София град София    

    
    
 
 

Завършено обучение „Базови и специфични компютърни Завършено обучение „Базови и специфични компютърни Завършено обучение „Базови и специфични компютърни Завършено обучение „Базови и специфични компютърни 
умения на учители”, Национален педагогически център към умения на учители”, Национален педагогически център към умения на учители”, Национален педагогически център към умения на учители”, Национален педагогически център към 
МОНММОНММОНММОНМ    

Завършено обучениеЗавършено обучениеЗавършено обучениеЗавършено обучение на оценители на тестови задачи със  на оценители на тестови задачи със  на оценители на тестови задачи със  на оценители на тестови задачи със 
свободен отговор по български език и литература,свободен отговор по български език и литература,свободен отговор по български език и литература,свободен отговор по български език и литература,    ЦКОКОЦКОКОЦКОКОЦКОКО        

Обучение за оценяване на постиженията на ученицитеОбучение за оценяване на постиженията на ученицитеОбучение за оценяване на постиженията на ученицитеОбучение за оценяване на постиженията на учениците,,,,    
ппппроект “Квроект “Квроект “Квроект “Квалификация на педагогическите специалисти“, МОНалификация на педагогическите специалисти“, МОНалификация на педагогическите специалисти“, МОНалификация на педагогическите специалисти“, МОН    

    



 

 

МОЯТА ФИЛОСОФИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТОМОЯТА ФИЛОСОФИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТОМОЯТА ФИЛОСОФИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТОМОЯТА ФИЛОСОФИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО    
 За да бъдеш добър За да бъдеш добър За да бъдеш добър За да бъдеш добър преподавател, трябва да обичаш това, което преподаваш, и тези, на които преподавашпреподавател, трябва да обичаш това, което преподаваш, и тези, на които преподавашпреподавател, трябва да обичаш това, което преподаваш, и тези, на които преподавашпреподавател, трябва да обичаш това, което преподаваш, и тези, на които преподаваш    

� Преподаването на български език и литература е най-отговорната 
учителска сфера, тъй като литературното образование формира 
духовната култура на младия човек, стимулира го да изгради 
ценностната си система и моралния си облик 

� Учителят трябва да създаде образователна среда, благоприятна за 
реализация на интелектуалния и творческия потенциал на 
учениците   

� Образованието следва да стимулира мисловната система на младия 
човек и способността му да взема самостоятелни решения. Под 

ръководството на учителя учениците трябва не само да се научат да възпроизвеждат готови знания, 
а да свикнат да си задават въпроси и да откриват отговорите им чрез търсения и изследвания. 
Всички въпроси, свързани с преподавания предмет, могат да бъдат задавани и обсъждани, макар и да 
засягат различни аспекти от съдържанието 

� Методическите похвати трябва да бъдат максимално разнообразни и, където е възможно,  
иновативни, за да се стимулират интересът и въображението на учениците 

� Обучението трябва да е личностно ориентирано, за да се постигне максимална степен на развитие на 
способностите и да се открият творческите заложби на децата, да се провокира и да се насърчава 
евристичното им мислене  

� Учителят трябва да полага максимални усилия за повишаването на интелектуалния потенциал на 
учениците си. 



 

 

МОЯТА ПРЕДСТАВА ЗА ДОБРИЯ УЧИТЕЛМОЯТА ПРЕДСТАВА ЗА ДОБРИЯ УЧИТЕЛМОЯТА ПРЕДСТАВА ЗА ДОБРИЯ УЧИТЕЛМОЯТА ПРЕДСТАВА ЗА ДОБРИЯ УЧИТЕЛ    
  

� Да обича децата и младите хора и това да му личи - децата разпознават 
цялостното отношение на възрастния към тях 

� Да бъде естествено общителен, контактен, открит, да обича да разказва и да 
обяснява 

� Да обича своята предметна област и да има широка предметна култура, да 
разказва разнообразни истории, притчи, показващи смисъла на изучаваните 
факти 

� Да има живо нравствено чувство – да излъчва добронамереност и 
справедливост 

� Да умее да балансира между строгост и великодушие 

� Да има силно индивидуално присъствие, да не се страхува да показва пристрастията и емоциите 
си, стига това да не е в ущърб на справедливостта, да заявява ясно изразена позиция 

� Да предизвиква уважение, като проявява воля, да бъде настоятелен в учебни ситуации, но не 
натрапчиво. 

� Да има чувство за хумор и да не се стеснява да го проявява пред учениците си  
 
 

    



 

 

РАБОТА ПО ПРОЕКТИРАБОТА ПО ПРОЕКТИРАБОТА ПО ПРОЕКТИРАБОТА ПО ПРОЕКТИ    
 
Изготвяне, ръководство и реализация на проект по 

модул „Ритуализация на училищния живот” по Национална 
програма „Училището – територия  на учениците”    
 

Изготвяне и реализация на проект по Национална 
програма „С грижа за всеки ученик” 

 
Работа по проект „Изграждане на 

мрежа от училищни клубове „Инсула 
Европа”, Център за образователни 
инициативи 
 

Изготвяне на проект  по модул  
„Подкрепа на целодневното обучение на 
учениците от начален етап” по 
Национална програма „Училището – 
територия  на учениците” 



 

 

МОЯТ ОПИТМОЯТ ОПИТМОЯТ ОПИТМОЯТ ОПИТ    
Използване на информационнИзползване на информационнИзползване на информационнИзползване на информационните ите ите ите 

технологии в часовете технологии в часовете технологии в часовете технологии в часовете по по по по български език и български език и български език и български език и 
литературалитературалитературалитература    

� Мултимедийно обучениеМултимедийно обучениеМултимедийно обучениеМултимедийно обучение    

� Електронни тестовеЕлектронни тестовеЕлектронни тестовеЕлектронни тестове    

� Интерактивни Интерактивни Интерактивни Интерактивни 
уроци уроци уроци уроци     

    
    
    
    

    
    



 

 

    

МОЯТ ОПИТМОЯТ ОПИТМОЯТ ОПИТМОЯТ ОПИТ    
Работа с ученици за изготвяне на мултимедийни Работа с ученици за изготвяне на мултимедийни Работа с ученици за изготвяне на мултимедийни Работа с ученици за изготвяне на мултимедийни 

презентации по български език и литература презентации по български език и литература презентации по български език и литература презентации по български език и литература     

    
    

    



 

 

МОЯТ ОПИМОЯТ ОПИМОЯТ ОПИМОЯТ ОПИТТТТ    
Участие в организацията и реализацията на Участие в организацията и реализацията на Участие в организацията и реализацията на Участие в организацията и реализацията на 
общоучилищни мероприятия и ритуалиобщоучилищни мероприятия и ритуалиобщоучилищни мероприятия и ритуалиобщоучилищни мероприятия и ритуали    

� Подготовка и реализация на честванията на Подготовка и реализация на честванията на Подготовка и реализация на честванията на Подготовка и реализация на честванията на 
патронния празник на училищетопатронния празник на училищетопатронния празник на училищетопатронния празник на училището    

� Изпращане на абитуриентиИзпращане на абитуриентиИзпращане на абитуриентиИзпращане на абитуриенти    

� Ден на отворените вратиДен на отворените вратиДен на отворените вратиДен на отворените врати    

� Отбелязване на исторически годишнини с Отбелязване на исторически годишнини с Отбелязване на исторически годишнини с Отбелязване на исторически годишнини с 
художествена прхудожествена прхудожествена прхудожествена програмаограмаограмаограма    

� ОрганизиОрганизиОрганизиОрганизиране на литературни конкурси ране на литературни конкурси ране на литературни конкурси ране на литературни конкурси 
за за за за ученици ученици ученици ученици     



 

 

МОЯТ ОПИТМОЯТ ОПИТМОЯТ ОПИТМОЯТ ОПИТ    
Работа по проект УСПЕХ Работа по проект УСПЕХ Работа по проект УСПЕХ Работа по проект УСПЕХ –––– група  група  група  група     

„Театрално и рецитаторско изкуство”„Театрално и рецитаторско изкуство”„Театрално и рецитаторско изкуство”„Театрално и рецитаторско изкуство”    
� Представяне на Представяне на Представяне на Представяне на поетичнопоетичнопоетичнопоетично----музикална композиция по случай музикална композиция по случай музикална композиция по случай музикална композиция по случай 

националния празник националния празник националния празник националния празник     3. март3. март3. март3. март    

� Постановка и представяне на пиесаПостановка и представяне на пиесаПостановка и представяне на пиесаПостановка и представяне на пиесата „Женско царство” от та „Женско царство” от та „Женско царство” от та „Женско царство” от 
Ст. Л. КостовСт. Л. КостовСт. Л. КостовСт. Л. Костов    

    
    

    



 

 

МОЯТ ОПИТМОЯТ ОПИТМОЯТ ОПИТМОЯТ ОПИТ    
� Организиране на ученически екскурзии, посещение на театрални постановки и други Организиране на ученически екскурзии, посещение на театрални постановки и други Организиране на ученически екскурзии, посещение на театрални постановки и други Организиране на ученически екскурзии, посещение на театрални постановки и други 

културни мероприятиякултурни мероприятиякултурни мероприятиякултурни мероприятия    

� Администриране на училищния сайтАдминистриране на училищния сайтАдминистриране на училищния сайтАдминистриране на училищния сайт    

� Класно ръководствоКласно ръководствоКласно ръководствоКласно ръководство    

    

    

    
    



 

 

МОЯТ ОПИТМОЯТ ОПИТМОЯТ ОПИТМОЯТ ОПИТ    
    

Работа по проект УСПЕХ Работа по проект УСПЕХ Работа по проект УСПЕХ Работа по проект УСПЕХ ––––        
групгрупгрупгрупа а а а „„„„Езикова лаборатория”Езикова лаборатория”Езикова лаборатория”Езикова лаборатория”      

    
    

    
    
    

    
    



 

 

МОЯТ ОПИТМОЯТ ОПИТМОЯТ ОПИТМОЯТ ОПИТ    
Изготвяне на мултимедийни презентации на уроци Изготвяне на мултимедийни презентации на уроци Изготвяне на мултимедийни презентации на уроци Изготвяне на мултимедийни презентации на уроци     

    
 


