
 

 

ППРРООФФЕЕССИИООННААЛЛННОО  ППООРРТТФФООЛЛИИОО  

  

 

11..  ООббщщии  ддааннннии  

  

11..11.ИИммее: Анелия Христова Иванчева 

 

11..22.ООббррааззооввааннииее:: 

 

 Технически университет - София - дипломиране 2017 година  

Квалификационна степен : магистър  

Специалност :Информационни технологии 

 

 СУ „Св. Климент Охридски”, ФНПП – 17.10.2011 година 

Квалификационна степен : магистър-педагог 

Специалност : ПНУП 

Професионална квалификация :, Информационни технологии в началното училище 

 

 СУ „Св. Климент Охридски”, факултет по Педагогика - 15.06.2011 г. 

Специалност : ИКТ в образованието 

Професионална квалификация : Допълнителна професионална подготовка 

 

 СУ „Св. Климент Охридски”, ФНПП – 10.10.1999 година 

Квалификационна степен : магистър 

Специалност : ПУП 

Професионална квалификация : Детски учител 

Специализация: Педагогика на масовата и художествена комуникация 

 

 СУ „Св. Климент Охридски”, ФНПП – 25.11.1997 година 

Квалификационна степен : бакалавър 

Специалности: Първа – ПУП, Втора – НУП 

Професионална квалификация : Детски учител 

 

11..33..  ООббщщ  ууччииттееллссккии  ссттаажж  – 11 години 

11..44.. ММеессттооррааббооттаа – 44.СУ „Неофит Бозвели”, гр. София 

11..55.. ЗЗааееммааннаа  ддллъъжжнноосстт  – начален учител 

11..66.. УУччееббннии  ппррееддммееттии  ии  ккллаассооввее,,  вв  ккооййттоо  ппррееппооддаавваамм::  Български език и литература в 1в 

клас, Математика в 1в клас, Музика в 1в клас, Изобразително изкуство в 1в клас и 

Информационни технологии в класовете -1а, 1б и 1в клас, класен ръководител на 1в 

клас. 



 

 

22..  ППррааккттииччеессккоо  ппррииллоожжееннииее  ннаа  ууссввооееннииттее  ззннаанниияя  ии  ппррииддооббииттии  ууммеенниияя  

 

22..11. ДДооккууммееннттии  ззаа  ууссввооееннии  ззннаанниияя  ии  ппррииддооббииттии  ууммеенниияя  ддоо  22001166  ггооддииннаа:: 

 

 Training certification – ESD Control DVD – 54C / Company Festo / 09.10.2013 г. 

 Training certification – Introduction to Wire Crimping DVD-58C / Company Festo / 

23.05.2013 г. 

 Training certification – Lead - Free Hand Soldering DVD-45C / Company Festo / 

05.06.2012 г. 

 Удостоверение за завършен курс на тема „Цифрови изображения” – 

продължителност 35 учебни часа / ДЗЗД Обучение/ 28.02.2010 г. 

 Удостоверение за завършен курс на тема „Създаване и публикуване на уеб 

страници” – продължителност 35 учебни часа / ДЗЗД Обучение/ 31.01.2010 г. 

 Удостоверение за завършен курс на тема „Създаване на електронни учебни 

материали с Folio Director” – продължителност 8 учебни часа / ДЗЗД Обучение/ 

03.12.2008 г. 

 Удостоверение за завършен курс „Работа с компютри и ИТ за 1-4 клас” – 

продължителност 120 учебни часа / СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по 

Математика и Информатика / 20.05.2008 г. 

 Удостоверение за завършен курс „Интерактивността в учебния процес” – 

продължителност - тридневен / СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по 

Педагогика / 11.05.2007 г. 

 Удостоверение за завършено обучение „Базови и специфични компютърни 

умения на учители” – продължителност 40 часа / МОН, Национален 

педагогически център със съдействието на Майкрософт България / 21.04.2006 г. 

 

 

22..22.ДДооббррии  ппррааккттииккии  ии  ппооссттииггннааттии  ррееззууллттааттии  сс  ддееццаа  ии  ууччеенниицции:: 

 

 

 Изследване, оформено в дипломен проект върху „ Повишаване на мотивацията и 

постиженията на учениците от трети клас по математическия раздел „Събиране и 

изваждане на числата до 1000 с интегриране на ИКТ”. Научен ръководител доц. 

Маринела Михова 



 

 

Резултати : 

 

 Ресурси с интегриране на ИКТ са носители на полезна информация както за 

учителя, така и за учениците. Не се изискват усилия от учителя за определяне 

ниво на компетентност и е възможно моментно установяване на възприети нови 

знания в края на учебния час. 

 Установи се, че в изследваната група 93 % от тях се влияят от познавателни 

мотиви, а 7% от други мотиви;  

 Познавателните цели в серията от уроци варира в границите на 70% - 88% за 

изследваните пет урока, като проверката на постиженията е от дидактическите 

средства, специално разработени за серията от уроци. 

 Сътрудничеството в класа прерасна в повишаване на социалните мотиви от 61% 

до 69% т.е. влияе се върху поведението на подрастващите. Отчита се наличие на 

повишаване на влиянието върху поведението на подрастващите и то в посока 

правилното развитие на детето и неговата мотивираност за успех. 

 Броят на решените задачи за един учебен час е значително по-голям за всеки 

ученик и се съобразява с темпото на всяко дете. 

 

 Участие на ученици от предишни випуски в редица състезания по математика и 

български език и литература. 

 

 

22..33..  УУччаассттииее  вв  ииззссллееддооввааттееллссккаа  ддееййнноосстт,,  вв  ппррооггррааммии  ии  вв  ппррооееккттии::  

 

 

 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Проект № BG051PO001-

3.3.04/52 „Укрепване и устойчиво развитие на научноизследователският потенциал 

в Софийския университет в областта на електронното обучение” Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 

 

 Сертификат за участие в обучителна програма по проект „PREEL From Pedagogic 

Research to Embedded e-learning” организиран от СУ „Св.  Климент Охридски”- 

Интегрален университетски център за електронно обучение в партньорство с 

Института по образованието, Лондонския университет по проект Трансфер на 



 

 

добри практики за подпомагане на електронния преподавател, реализиран с 

финансовата подкрепа на програма Учене през Целия Живот, програма Леонардо да 

Винчи, тип: Трансфер на иновации /Координатор на проекта:Доц. д-р Румяна 

Пейчева - Форсайт / 19.11.2010 г. 

 

 Сертификат за обучение по програма „Модел за интердисциплинарно проектно-

ориентирано обучение в началното училище при интегриране на технологиите” 

/Разработено по инициатива на Майкрософт „Партньори в познанието” и 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” / 12.12.2009 г 

 

 

33..  ДДооккааззааттееллссттвваа  ззаа  ппооссттиижжеенниияяттаа  ии  ууччаассттииее  вв  ппррооггррааммии  ии  ппррооееккттии    

 

 

 http://e-center.uni-sofia.bg/llp_learning.php  

 

  http://www.cross.bg/tehnologii-komynikatzionni-obrazovanieto-

1221071.html#.WGpC4FN97IU  

 

 https://www.uni-

sofia.bg/var/ezwebin_site/storage/original/application/3df1c07359d24ec306ac9a4dc65b46

80.pdf  

 

 Златен медал за завършена магистърска степен в СУ „Св. Климент Охридски”/ 

17.10.2011 

 

 Поздравително писмо от Chuck Robins, Chef Executive Officer, Cisco System,Inc. за 

постигнати резултати над 97% и придобити компетенции в курса CCNA Routing and 

Switching: Introduction to Networks, 22.02.2016 г. 

 

 Поздравително писмо от Chuck Robins, Chef Executive Officer, Cisco System,Inc. за 

постигнати резултати над 97% и придобити компетенции в курса CCNA Routing and 

Switching: Routing and Switching Essentials, 12.07.2016 г. 

 

http://e-center.uni-sofia.bg/llp_learning.php
http://www.cross.bg/tehnologii-komynikatzionni-obrazovanieto-1221071.html#.WGpC4FN97IU
http://www.cross.bg/tehnologii-komynikatzionni-obrazovanieto-1221071.html#.WGpC4FN97IU
https://www.uni-sofia.bg/var/ezwebin_site/storage/original/application/3df1c07359d24ec306ac9a4dc65b4680.pdf
https://www.uni-sofia.bg/var/ezwebin_site/storage/original/application/3df1c07359d24ec306ac9a4dc65b4680.pdf
https://www.uni-sofia.bg/var/ezwebin_site/storage/original/application/3df1c07359d24ec306ac9a4dc65b4680.pdf


 

 

44..  ППррооффеессииооннааллнноо  ииззрраассттввааннее  ии  ллииччннооссттнноо  ррааззввииттииее  ззаа  ааттеессттиирраанниияя  ппееррииоодд  //22001166гг  --  

22002200  ггооддииннаа//  

  

 Удостоверение за участие във вътрешноучилищен квалификационен семинар на 

тема: „Държавни образователни стандарти” – продължителност 6 академични часа / 

44.СУ „Неофит Бозвели” / 09.12.2016 г. 

 

 Сертификат за участие в шеста научно-приложна конференция „Иновативни 

решения за интегриране на информационните технологии в българското 

образование” / „Нимеро”ООД, СУ „Св. Климент Охридски”, Envision, Microsoft и 

Jumpido / 09.09.2016 г. 

 

 Cisco Networking Academy – Certificate of Course Completion „CCNA Routing and 

Switching: Routing and Switching Essentials” /Cisco Academy Instructor Trening Center 

and Technical University Sofia / 12.07.2016 г 

 

 Cisco Networking Academy – Certificate of Course Completion  „CCNA Routing and 

Switching: Introduction to Networks” /Cisco Academy Instructor Trening Center and 

Technical University Sofia / 22.02.2016 г. 

 

 

55..  ММааттееррииааллии,,  ссъъззддааддееннии  оотт  ммеенн    

 

 „Информационно дидактически средства в обучението по математика в трети клас”, 

под ръководството на проф. д- р Здравко Лалчев 

 

 „Серия от уроци, конструирани на основата на теорията за дизайн на обучението, с 

интегриране на ИКТ” под ръководството на доц. Маринела Михова 

 

 

66..  ААддрреесс  ззаа  вврръъззккаа  ::                eettnnaa99770000@@aabbvv..bbgg  

 

Януари 2017 година 

София 


