
 

 

 

"Ученикът не е съд, който трябва 

да бъде запълнен, а факел, който 

трябва да бъде запален." 

/ Плутарх/ 

 

 

    

ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

Станислава Петкова Иванова 

Старши учител по немски език 

Председател на професионалната общност по 

немски език 

17 години педагогически стаж 

a_ivanova2004@abv.bg 

  

ОБРАЗОВАНИЕ Образователна степен: бакалавър -  ПУ „Паисий 

Хилендарски“ – филиал „ Любен Каравелов“  -  

гр. Кърджали 

Специалност: Български език и немски език 



Специализация: Труд и техника 

Професионално –квалификационна степен: Пета 

Професионално –квалификационна степен   

  

ОБУЧЕНИЯ, 

СЕМИНАРИ, 

КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Сертификат за проведено обучение на тема: 

„Ученическото портфолио – инструмент за 

приобщаване на учениците към ценността на 

училищното образование и оценка на качеството 

на обучението” – Европейски център за устойчиво 

развитие в образованието (февруари 2013 г.); 

2. Сертификат за участие в семинар за учители по 

немски език на тема: „Музиката в обучението по 

немски език” – Гьоте-институт (октомври 2013 г.); 

3. Сертификат за участие в семинар на тема: 

„Организационна култура в екип” – 

Международна академия  BZM-Берлин и ММ 

Груп-София (ноември 2013 г.); 

4. Сертификат за завършен квалификационен курс 

на тема: „Обучение на педагогически специалисти 

за формиране на знания, умения и компетентности 

за оценяването на учениците” – Национален 

институт за обучение и квалификация в системата 

на образованието (ноември 2013 г.); 

5. Удостоверение за участие в онлайн-курс на 

тема: „ PASCH-net-Führerschein” – Училища: 

Партньори на бъдещето (януари – март 2014 г.); 

6. Удостоверение за участие в квалификационен 

курс на тема; „Уводен и опреснителен семинар за 

преподаватели, подготвящи учениците за 

придобиване на Немска езикова диплома – DSD 

II” Консултантска служба по немски език към 

посолството на ФРГ (февруари 2014 г.); 

7. Удостоверение за участие в онлайн-курс на 

тема: „ Moodle -Führerschein” – Училища: 

Партньори на бъдещето (март – май 2014 г.); 

8. Удостоверение за участие в квалификационен 



семинар на тема; „Техники за съставяне на 

въпроси.  Техники на четене. Представяне на 

съдържанието на семинара с участието на 

преподаватели по немски език от Румъния и 

България”  - Консултантски отдел по немски език -  

Квалификационен Център -  Североизточна 

България (октомври 2014 г.); 

 

9. Сертификат за участие в практически семинар 

на тема: „Работа с интерактивни електронни 

средства. Създаване на уроци с електронно 

съдържание” – РААБЕ – България – Член на 

издателска група КЛЕТ (октомври 2014 г.); 

 

10.Сертификат за участие в присъствен семинар от 

квалификационен курс за учители по немски език 

на тема: „Уча се да преподавам  по немски език” – 

Гьоте-институт (ноември 2014 г.); 

11. Удостоверение  за участие в квалификационен 

семинар за учители по немски език на тема: „Уча 

се да преподавам  по немски език – Модул 4: 

Задачи  и упражнения за интерактивна 

подготовка” – Гьоте-институт (ноември 2014 г. – 

февруари 2015 г.); 

12. Сертификат за участие в обучение на тема: 

„Развиване на критическото мислене на 

учениците” – Сдружение за интеграция и 

личностна адаптация (февруари 2015 г.); 

13. Удостоверение за участие в квалификационен 

курс на тема: „Устно общуване – компонент от 

изпита за придобиване на Немска езикова 

диплома. Използване на игрите и филмите в часа 

по немски език” -  Консултантска служба по 

немски език към посолството на ФРГ (октомври 

2015 г.); 

14. Сертификат за участие в курс на тема: „ 

Оказване на първа долекарска медицинска помощ, 

самопомощ и взаимопомощ” – Служба по трудова 

медицина „София консулт – ССС” ООД (октомври 



2015 г.); 

15. Удостоверение за участие в квалификационен 

курс на тема: „Подготовка на изпитващи учители  

за устен изпит за придобиване на Немска езикова 

диплома - DSD II” - Консултантска служба по 

немски език към посолството на ФРГ (октомври 

2016 г.); 

16. Удостоверение за участие в квалификационен 

семинар на тема: „Техники за създаване на 

въпроси. Материали за подготовка за изпита за 

придобиване на Немска езикова диплома 

”  - Консултантски отдел по немски език -  

Квалификационен Център -  Североизточна 

България (ноември 2016 г.); 

17. Удостоверение за участие в семинар на тема: 

„Изграждане на учителско портфолио” – Институт 

за следдипломна квалификация – отделение при 

УНСС 9 октомври – ноември 2016 г.); 

18. Удостоверение за участие в квалификационен 

семинар на тема: „Работа по портфолио. Слушане 

с разбиране. Странознание на Германия”  - 

Консултантски отдел по немски език -  

Квалификационен Център -  Североизточна 

България (май 2017 г.) 

  

НАГРАДИ И 

ОТЛИЧИЯ 
1.Грамота за принос за издигане престижа на 

Гимназията и отлични резултати на учениците на 

национални и международни олимпиади, 

състезания и конкурси – Гимназия с преподаване 

на чужди езици „Христо Ботев” – град Кърджали 

(2015 г.); 

2. Грамота за принос за издигане престижа на 

Гимназията и отлични резултати на учениците на 

национални и международни олимпиади, 

състезания и конкурси – Езикова Гимназия 

„Христо Ботев” – град Кърджали (2017 г.) 

  

МЕТОДИЧЕСКИ 

РАЗРАБОТКИ И 
1. Изготвяне  на тестове, контролни и класни 



АВТОРСКИ 

ПУБЛИКАЦИИ 
работи;  

2. Изготвяне на презентации по отделни теми; 

3. Изготвяне на изпитни материали; 

4. Изготвяне на материали за олимпиади и 

състезания; 

5. Превод на художествени текстове от български 

на немски език и от немски на български език; 

6. Изготвяне на план и протоколи  на 

професионалната общност по немски език; 

  

РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИ 
1. Участие в проект „УСПЕХ” по оперативна  

програма „Развитие на човешките ресурси”  като 

ръководител на клуб „Млад екскурзовод – немски 

език”; 

2. Ръководител на група по национална програма 

„Ученически олимпиади и състезания”, 

модул „Осигуряване на обучение на талантливи 

ученици за участие в ученическите олимпиади”; 

  

НАГРАДИ НА МОИ 

УЧЕНИЦИ 2016/2017г. 
Нур Ферахова Мустафова - сертификат за участие 

в Националния кръг на олимпиадата по немски 

език – 2017 г. 
 

Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране във всеки 

един момент от дейността на учителя. 


