
 

 

Духът определя езика , а словото – самите нас 

 

 

     

ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

 Росица Георгиева Калайджиева 

 Учител по български език и литература 

 37 години учителски стаж  

 5 години като държавен служител – експерт по 

български език и литература в РУО  

 r_kalaidjieva@abv.bg 

  

ОБРАЗОВАНИЕ  Висше, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски",Български език и литература, 

философия 

 V професионално-квалификационна степен       

Тракийски университет (ИПКУ),Стара Загора  

 

  

ОБУЧЕНИЯ, 

СЕМИНАРИ, 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 2013 г., Сертификат Организационна култура в 

екип, издаден съвместно с международна 

академия BZM – Берлин, и ММГРУУП – 

София 

 2014 г., Сертификат Работа с интерактивни 

електронни средства 

 2016 г., Сертификат Изработване на 

mailto:r_kalaidjieva@abv.bg


учителскопортфолио 

  

НАГРАДИ И 

ОТЛИЧИЯ 
 Грамота за участие в научно-практическа 

конференция, град Бургас – 2016г. 

  

МЕТОДИЧЕСКИ 

РАЗРАБОТКИ И 

АВТОРСКИ   

ПУБЛИКАЦИИ 

 Тестови задачи 

 Презентации на уроци 

 Автор на учебна литература: 

- Нови тестове по български език и 

литература за Националното външно 

оценяване и приема след 7. клас, 2015 г., 

изд. „Просвета“ 

- 11 тренировъчни теста по български 

език и литература,2016 г., изд. „Дамян 

Яков“ 

 Рецензент: 

- Учебник по Български език за V клас,        

изд. „Просвета-София“ АД, 2017 год. 

- Учебник по Български език за VІІІ клас,    

изд. „Просвета-София“ АД, 2017 год. 

 

  

РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИ 
 Национална програма „Ученически 

олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване 

на обучение на талантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади” 

 „BG 05M2OP 001 – 3.002 – Образователна 

интеграция на учениците от етническите 

малцинства и/или търсещи или получили 

международна закрила”  

 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие 

на способностите на учениците и повишаване 

мотивацията им за учене чрез дейности, 

развиващи специфични знания, умения и 

компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ 



  

НАГРАДИ НА МОИ 

УЧЕНИЦИ 2016/2017г.   
 Грамоти за класиране  на първи, втори и  на 

национален кръг на Националното състезание 

по български език и  литература „Стъпала на 

знанието” 

 Грамоти за класиране на първи и  на 

национален кръг  на Националното състезание 

по български език и  литература „Любословие” 

 Грамоти за класиране на областен и на 

национален кръг на „Четящо кенгуру” 

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

един момент от дейността на учителя. 


