
 ПОРТФОЛИО

 на

Александра  Андреева

старши учител по 
физическо възпитание и 

спорт
  



Съдържание:

■ Основна информация
■ Образование и квалификация
■ Квалификационни кредити
■ Учебни придмити и класове
■ Класно ръководство 
■ Постигнати резултати
■ Участие в проекти, програми и 

др.
■ Извънкласни и извънучилищни 

мероприятия

СЪДЪРЖАНИЕ:



Основна информация
С

СТАЖ:

ОБЩ: 14 години

УЧИТЕЛСКИ: 14 години

ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ В МОМЕНТА:

Старши учител по физическо възпитание и 

спорт.

ИНСТИТУЦИЯ:

44. СУ “Неофит Бозвели”, София

КОНТАКТИ:

GSM 0876 604 149

a.andreeva@44sou.eu



ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ: висше, Национална 
Спортна Академия “Васил Левски”, София

СПЕЦИАЛНОСТ: Физическо възпитание
ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ: Треньор по 

баскетбол

КВАЛИФИКАЦИЯ: магистър по 
физическо възпитание

    



ДОПЪЛНИТЕЛНА 
КВАЛИФИКАЦИЯ

■ IV  професионално-квалификационна 
степен, 2020 г.

■ Вътрешноучилищна квалификация на 
тема: „Учителско портфолио знак за 
качество на педагогическата дейност”, 2012 
г.

■ Вътрешноучилищна квалификация на 
тема “Работа в екип”, 2013 г.одители

■ Вътрешноучилищна квалификация на 
тема “Работа по проекти и национални 
програми”,2014 г.

■ Вътрешноучилищна квалификация на 
тема “Работа с родители”, “Работа с 
ученици със специални образователни 
потребности”, 2015 г.



КВАЛИФИКАЦИОННИ 
КРЕДИТИ

■ Организация на учебния процес 
1:1, 2021 г. 

■ Училище в облака: създаване на 
съдържание, 2021 г. 

■ Първа долекарска помощ - 
Основен курс, 2021 г.

■ Училище в облака: въведение, 
2020 г. 

■ Методика на обучението по 
безопасност на движението по 
пътищата в VIII - XII клас, 2021 
г. 



КВАЛИФИКАЦИОННИ 
КРЕДИТИ

■ Методика на обучението по 
безопасност на движението по 
пътищата в VIII - XII клас, 2021 г. 

■ Изграждане на умения за насърчаване 
на личностното развитие на децата и 
учениците. Ефективни техники за 
управление на групата и класа, оценка 
на резултатите и измерване на 
постиженията, 2019 г. 

■ Методика на обучението по 
безопасност на движението по 
пътищата в V - VIII клас, 2009 г. 



УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ, 
ПРОГРАМИ И ДР.

■ Национална програма за универсална 
превенция на употребата на 
психоактивни вещества в гимназиален 
етап “ОТ ВРЪСТНИЦИ ЗА 
ВРЪСТНИЦИ”, 2021 г.

■ Проект „Училище за всички”,2013-2014г. 
■ Проект – „УСПЕХ” 2012-2013 г./2013 – 

2014 г.
■ Обучение по проект „Квалификация на 

педагогическите специалисти“ ,2013 г.
■ Проект Спорт 2012 – „Турнир за купата на 

44.СОУ „Неофит Бозвели”.
■ Проект „Бейзбол в училище през цялата 

година”, 2009г.



КЛАСНО 
РЪКОВОДСТВО

2021/2022 учебна година

Класен ръководител на 10. б клас

2020/2021 учебна година

Класен ръководител на 9. б клас

2019/2020 учебна година

Класен ръководител на 8. б клас



КЛАСНО РЪКОВОДСТВО



ИЗВЪНКЛАСНИ И 
ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ 

МЕРОПРИЯТИЯ

УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ

ПРО



СЪСТЕЗАНИЕ “МЛАД 
ОГНЕБОРЕЦ”

                              



СЪСТЕЗАНИЕ “МЛАД 
ОГНЕБОРЕЦ”

                              



Състезание по баскетбол 
“Шампиони и приятели”

90 годишнина на 44. СУ 
“Неофит Бозвели”



Първи баскетболен фестивал за 
ученици от II до IV клас.



Проект “УСПЕХ”
Секция “Магията на стрийтбола,ела и 

опитай с нас”

Секция”Да общуваме чрез спорт,танци и 
музика”



Проект „Бейзбол в училище 
през цялата година”

Проект “Спорт 2012” 



Проект „Училище за всички”


