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ОБРАЗОВАНИЕ 1983г.    ПУ“Паисий Хилендарски“ гр.Пловдив 

               Магистър, специалност Руска филология 

1991г.    Институт по руски език „А.С.Пушкин“            

гр.Москва  

               курс за повишаване квалификацията на     

учители по руски език 

1991г.    ИПКУ“Ан.Ташева“ гр.Стара Загора 

              Присъден II-ри клас квалификация 



1994г.    ППИ“Любен Каравелов“ гр.Кърджали 

              преквалификация английски език IV-VIII кл. 

1996г.    ПУ“Паисий Хилендарски“ гр.Пловдив 

              преквалификация английски език V-XII кл. 

2014г.    Център за образование и наука“Максима“  

гр.Пловдив 

               шведски език ниво А1 

 

 

 

  

ОБУЧЕНИЯ, 

СЕМИНАРИ, 

КВАЛИФИКАЦИИ 

2013г     Семинар „The Advantages of Preparing our 

Students for the University of Cambridge Exams”, 

организиран от Klett  Bulgaria 

2014г.    Семинар „Работа с интерактивни 

електронни средства. Създаване на уроци с 

електронно съдържание“, организиран от РААБЕ 

България 

2014г.     Семинар в курорта Пампорово на 

тема“Работа с интерактивни електронни 

средства.Създаване на уроци с електронно 

съдържание 

2015г.    Семинар „Развитие на критическото 

мислене на учениците“, организирано от СИЛА 

2015г.    Курс „Оказване на първа долекарска 

медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ“, 

организиран от Служба по трудова медицина 

„София Консулт-ССС“ 

2015г.   Семинар в Боженци на тема „Развитие на 

критическото мислене на учениците 

2016г.    Семинар „Изграждане на учителско 

портфолио“, организиран от Институт за 



следдипломна квалификация-отделение при УНСС 

2016г.    Семинар „Интерактивни техники и 

технологии в обучението“, организиран от 

Департамент за информация и усъвършенстване на 

учители при СУ“Св.Климент Охридски“ гр.София 

 

  

НАГРАДИ И 

ОТЛИЧИЯ 

2014г.    Грамота за участие в национална викторина 

“Образование на бъдещето“-гр.Хасково, 

организирана от фондация „Дарби“ 

2014г.   Грамота по случай 24 май-Ден на 

българската просвета и култура за висок 

професионализъм и успехи в областта на 

образованието от кмета на община Кърджали 

инж.Хасан Азис 

              Плакет по повод на празника 

2014г.   Грамота по случай 24 май-Ден на 

българската просвета и култура за висок 

професионализъм и принос в развитието на 

просветата и културата в област Кърджали от 

областния управител Бисер Николов 

2014г.   Грамота за принос за издигане престижа на 

ГПЧЕ“Христо Ботев“ и отлични резултати на 

учениците ми на национални олимпиади, състезания 

и конкурси 

2015г.   Поздравително писмо от г-жа Галина 

Евденова, началник на РИО-Враца, по повод 

отличното представяне на мой ученик на 

националния кръг на олимпиадата по английски 

език за учебната 2014-2015г. 

2015г.   Грамота за принос за издигане престижа на 

ГПЧЕ“Христо Ботев“ и отлични резултати на 

учениците ми на национални и международни 

олимпиади, състезания и конкурси 

2015г.    Грамота за участие на мои ученици в 

национален кръг на многоезичното състезание в 



гр.Кюстендил 

2016г.   Грамота за принос за издигане престижа на 

ГПЧЕ“Христо Ботев“ и отлични резултати на 

учениците ми на национални и международни 

олимпиади, състезания и конкурси 

2017г.   Грамота за принос за издигане престижа на 

Езикова гимназия “Христо Ботев“ и отлични 

резултати на учениците ми на национални 

олимпиади, състезания и конкурси 

 

 

 

  

МЕТОДИЧЕСКИ 

РАЗРАБОТКИ И 

АВТОРСКИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

 

  

РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИ 

2014г.    Работа по проект „Успех“- ръководител на 

театрална трупа  на английски език. 

2015г.    Работа по проект „Успех“- ръководител на 

театрална трупа  на английски език. 

 

  

НАГРАДИ НА МОИ 

УЧЕНИЦИ 2016/2017г.   

Слави Любомиров Тодоров – класиран на 6-то място 

на Националната олимпиада по английски език 

Театралната трупа на английски език -  награда за 

комедийна пиеса и за най-добра интерпретация на 

акцент на Александра Юнакова на фестивала на 

авторската драматургия на английски език в 

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

един момент от дейността на учителя. 


