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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, МЕНИДЖМЪНТ И 

ТУРИЗЪМ 
ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ 

4500, ул. “Петко Мачев” № 4, тел. 0357 631 58 
e-mail: pgtlpsu@abv.bg; www.pgitmt.com 

 

 

 
ПОРТФОЛИО 

на 
 инж. Стоянка Маринова Добрева 

 
старши учител по 

информатика и информационни технологии 

 
СЪДЪРЖАНИЕ 

1  ДОКУМЕНТИ ЗА 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-
КВАЛИФИКАЦИОННА 
СТЕПЕН  

Магистър  
Специалност: Автоматизация на производството 
Квалификация: Инженер по електроника и 
автоматика 
Диплома серия А-93, № 004219/ 13.03.1995 г.  
Технически университет – гр. София; 
 
Специалност: Педагогика 
Квалификация: Преподавател по технически 
дисциплини 
Диплома № 000794 - 1993 г.  
Технически университет – гр. София  
 

2   
ДОКУМЕНТИ И СЕРТИФИКАТИ ЗА: 
 

2.1. ДОПЪЛНИТЕЛНА 
КВАЛИФИКАЦИЯ   / 
ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ 

1996 г. 
Едногодишна професионално – педагогическа 
специализация по „Актуални проблеми при 
преподаване на компютърни системи“;  
 
1999 г. 
Професионална квалификация по специалност: 
Финанси и информатика 
Квалификация: Икономическа информатика; 
  
2007 г. 
Едногодишна професионално – педагогическа 
специализация по „Съвременни аспекти на 
обучението по информатика и информационни 
технологии“ 
Квалификация: Учител по информатика и 
информационни технологии; 
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2.2. ПКС 2000 г. 
Свидетелство за придобита ІІІ (ТРЕТА) 
квалификационна степен към СУ-ЦИУУ – София; 
 
2007 г. 
Свидетелство за придобита ІІ (ВТОРА) 
квалификационна степен към ТУ-ДИПКУ – Стара 
Загора; 
 

2.3.ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИК 2008 г. 
Английски език  Matters – I-во ниво, 120 часа; 

2.4.ПОВИШАВАНЕ НА 
КВАЛИФИКАЦИЯТА – 
КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ 

2004 г. 
-Курс „Работа с Microsoft Windows XP и Microsoft Office 
XP “;  
 
2005 г. 
-Курс за „Инструктор на Базови и специфични 
компютърни умения на учители по Професионална 
подготовка“, 40 часа;  
-Квалификационен семинар на тема „Учебно-трениро-
вачна фирма и информационни технологии “;  
 
2006 г. 
-Курс „Xpert – European computer passport “;  
-Обучение по СУК – ISO 9001:2000; 
-Обучение по СУК – ISO 9001:2000 и БДС EN 
ISO9011:2004 – Вътрешен одитор; 
 
2007 г. 
-Курс „Подготовка и управление на проекти “;  
-Обучение за Вътрешен одитор на  СУК – ISO 
9001:2000 и ISO9011:2004; 
 
2008 г. 
-Курс „Гражданско образование “;  
 
2009 г. 
-Курс „Запознаване с промените в новия стандарт ISO 
9001:2008 на СУК “, 4 часа;  
 
2011 г. 
-Курс „Техники на работа за учители-методисти“;  
-Практически семинар „Управление на дисциплината в 
класната стая. Управление на гнева и контрол на 
агресивното поведение сред учениците“; 
 
2012 г. 
-Обучение по Microsoft Expression Web 4;  
-Обучение „Професионален стрес и съхранение на 
учителите“, 8 часа; 
-Курс “Оценяване на образователния процес. 
Самооценяване. Портфолиото на учителя“ – 8 часа; 
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2014 г. 
-Курс „Обучение на педагогически специалисти за 
формиране на знания, умения и компетентности за 
оценяване на учениците “ – 32 часа;  
-Семинар по ИТ, Информатика и Визуални Изкуства „Аз 
мога – тук и сега“; 
 
2015 г. 
-Курс по Първа до лекарска помощ на работното място; 
-Практически семинар на тема „Подготовка за конкурс 
за длъжността директор на общинско/държавно 
училище и/или обслужващо звено“, 8 часа; 
-Обучение „VBA (Visual Basic for Aplication) за 
разработване на учебни ресурси “, 6 часа;  
 
2016 г. 
-Вътрешно-квалификационен семинар на тема: “Роля 
на учителя за формиране на позитивен климат в 
класа“. 
 

3  ПРОФЕСИОНАЛНИ 
НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ  

2006 г. 
-Почетно отличие „Буров“ за изявени постижения в 
учителката професия; 
-Грамота за участие в конкурса на МОН „Учители, 
използващи ИКТ в обучението“; 
-Почетно свидетелство и звание „Учител със заслуги 
към Панагюрище“; 
 
2011 г. 
-Грамота за ръководител на проект в общинския 
конкурс „Героизмът на панагюрци по време на 
Априлското въстание “; 
-Грамота на ПГТЛПСУ за активно участие в 
извънкласна дейност и отлична подготовка на 
учениците, представящи училището; 
 
2012 г. 
-Диплом за научен ръководител на носител на трета 
награда в националния конкурс „Космосът – настояще 
и бъдеще на човечеството “; 
-Почетна статуетка за учител-ръководител на деца от 
„Звезден клас 2012- Панагюрище“. 

4  НАГРАДИ, КОИТО НЕ СА 
СВЪРЗАНИ С 
ПРОФЕСИЯТА  

2012 г. 
Грамота за участие в общоградски крос „Движение в 
правилната посока “.  
 

5  АВТОРСКИ ПУБЛИКАЦИИ  Сайт:  http://www.daskalo.com/dobreva20152016 
 

6  НАГРАДИ НА УЧЕНИЦИ  -  
7  ИЗВЪНКЛАСНИ 

ДЕЙНОСТИ И 
ИНИЦИАТИВИ С 

2014 г. 
-Ученически съвет; 
-Лекции по Информатика на Варненски свободен 

http://www.daskalo.com/dobreva20152016
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УЧЕНИЦИТЕ  университет – 10 ученици; 
-Участие в инициативата “Бъдещето е код - 2015“ – 2 
посещения на ИТ специалисти; 
 
2015 г. 
-Ученически съвет; 
-Училищно състезание по Програмиране; 
-Общински конкурс „Траките – древни и мистични“ – 3 
проекта; 
-Национален конкурс „ Културно и природно 
наследство на България“ – 3 проекта; 
-Група Програмирай С. 
 

8  УЧАСТИЕ В УЧИЛИЩНИ 
КОМИСИИ И 
МЕТОДИЧЕСКИ 
ОБЕДИНЕНИЯ 

-Комисия за създаване на сайт и face-страница на 
училището; 
-Комисии за провеждане и оценяване на изпити на 
ученици; 
-Комисия за допускане до ДЗИ; 
-Комисии за подготовка, провеждане и оценяване на 
ДИ за професионална квалификация; 
-Комисия за самооценяване на качеството на ПОО; 
-Комисия по План-прием 2015; 
-Комисия за изработване на учебната програма; 
-Комисия за провеждане на олимпиади; 
-Комисия за организация и провеждане на НС по 
Счетоводство; 
-МО - природо-математически науки; 
-МО - класни ръководители. 
 

9  БЛАГОДАРСТВЕНИ 
ПИСМА 

Благодарствено писмо от Община Панагюрище, 
кметство с. Баня за оказана помощ и съдействие в 
организирането и провеждането на първия кулинарен 
фестивал „Шарена трапеза“  - 2008 г. 
 

10  ЛИЧЕН ПЛАН ЗА 
РАЗВИТИЕ  

-Повишаване на професионалната квалификация чрез 
сертифициране на умения за работа с нови програмни 
продукти; 
-Работа в on-line обучителни платформи и 
въвеждането им в училище; 
-Умения за подготовка на ученици по СЪСТЕЗАТЕЛНО 
ПРОГРАМИРАНЕ. 
 

11  РАБОТА ПО ПРОЕКТИ: 
11.1.Изготвяне на 
проекти 
 

2013 г. 
ОПРЧР“Развитие на професионалното образование и 
обучение в сътрудничество с работодателите“ – проект 
„Качествено образование днес – успешна 
професионална реализация утре“; 
 
2014 г. 
Национален алианс за работа с доброволци /НАРД/ - 
проект „Училището – зона на филантропия“; 
 
2016 г. 
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МОСВ И ПУДООС, национална кампания „За чиста 

околна среда - 2016 г “, тема „Обичам природата – и аз 

участвам “ – проект „Училище на открито“. 

11.2.Изпълнение на 
проекти 

09.09.2013 г. – 28.02.2014 г. 
ОПРЧР“Развитие на професионалното образование и 
обучение в сътрудничество с работодателите“ – проект 
„Качествено образование днес – успешна 
професионална реализация утре“, позиции: Технически 
сътрудник и  Учител-обучител. 
 

12  ПУБЛИКАЦИИ ЗА 
УЧИТЕЛЯ В МЕДИИ  

-  

13  ПРЕПОРЪКИ И ОЦЕНКИ Карта за оценка на педагогическите компетентности: 
планиране, преподаване, оценяване, управление на 
класа/групата, познаване и прилагане на нормативната 
уредба на учител/възпитател/РКК – 09.02.2016 г. 
 

14  МЕТОДИЧЕСКИ 
РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИ  

-  

15  ПРОДУКТИ ОТ 
ДЕЙНОСТТА НА 
УЧЕНИЦИТЕ  

-  

Според съвременните концепции за управление и обучение на възрастни, всеки човек 
трябва да поддържа и допълва своето портфолио през целия си трудов живот, 
тоест да отбелязва своите знания и умения, придобити посредством образование, 
жизнен и професионален опит.  
 


