
П О Р Т Ф О Л И О  
 НА 

СВЕТЛАНА                
ГЕНОВА 



Мотиви  за  изготвяне 
    Мотивите ми за изготвяне на това портфолио са: 

Персонализацията  на учителския ми  труд, 
включваща  неговото  развиващо и диференцирано 
оценяване; 

Справедливостта при оценяване на 
индивидуалното качество на учителския ми труд, 
произтичаща от отговорността ми за прозрачност и  

     доказателственост на моята професионална 
дейност; 

Потребността от сигурност в работата ми, особено в 
рискови професионални ситуации; 

Електронното ми портфолио - възможност за 
професионален обмен в мрежата/ Internet /. 
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 Раздел 1  

П р е д с т а в я н е  

 
      Когато търсиш Мъдростта, първата стъпка 

е мълчанието.  
Втората е слушането.  
Третата е запомнянето.  
Четвъртата е практикуването. 
Петата е преподаването.  
Соломон Ибн Габирол 

 



Europass 
автобиография  

Приложете снимка                                                

Лична информация 

Собствено (и) име (на) / 

Фамилия(и) 

 Светлана Василева 

Генова 

Адрес ул.  “М. Друмев” 22 

гр.Стражица.,  

 5150, държава България 

.  

Телефон +359 61612205    

+359 878369340 

Факс 

E-mail sveta_gena@abv.bg 

Националност българин 

Дата на раждане 24.07.1968 

Пол Жена 



Предпочитана 
длъжност / 

Сфера на работа 

  
 
 Образование. Учител в начален етап на 
основното образование 
Старши   учител 
  

Трудов стаж 22 години 

Дати 10.09.1990г. до момента 

Заемана 
длъжност  

Учител в СОУ”А. Каралийчев” 

Гр.Стражица 

Основни 
дейности и 

отговорности 

Планиране,организация и провеждане на 
образователно-възпитателен процес,  
създаване на  тематичен годишен план за 
I, ІІ, ІІІ и IV клас, план конспекти и 
презентации. 



Образование и 
обучение 

Образование 

ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

ВЕЛИКОТЪРНВСКИ  УНИВЕРСИТЕТ  

“Св. Св. Кирил  и Методий” 

Дати  1986г. – 1990г. 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

СПЕЦИАЛНОСТ - НУП 

 
Ниво по 

националната 
класификация  

 

 

МАГИСТЪР 

 

 

 

ДИПКУ гр. Стара Загора – 2009г. 

V ПКС, придобита според държавните 

образователни изисквания. 



Социални умения 
и компетенции 

Умея да създавам и поддържам благоприятна 
атмосфера, която  допринася и стимулира 
добър психологически климат, коректни 
взаимоотношения, конструктивно общуване и 
сътрудничество. Тези умения са ми от полза  
както  по време на учебния процес при 
работата ми с учениците, така и  в колектива, на 
работното ми място и извън него. 

Организационни 
умения и 

компетенции 

Отговорност, лоялност, способност за вземане 
на решения и справяне със стресови ситуаци; 
способност за работа в екип; отлични 
способности за работа в екип; добри 
комуникативни умения; мотивация и амбиция 
за успех; енергичност, стремеж към динамика и 
развитие 

Технически 
умения и 

компетенции 

Използвам  успешно CD, DVD Player , компютър, 
интернет , мултимедиен проектор, одобрени 
софтуерни продукти. 

Компютърни 
умения и 

компетенции 

Използвам ежедневно Word,movie maker,power 
point, adobe photo shop elements,ulaed studio… 



Информационна карта за квалификации 
Професионална квалификация по проект 

включващо обучение на деца със СОП в системата 
на народната просвета - 2007 г.  

Пета ПКС -  2008 г.  

Модели на взаимоотношение между учители и 
ученици -  2010 г. 

  "Модел за интердисциплинарно обучение при 
интегриране на технологиите в учебния процес в 1 и 
2 клас на началното училище 2010 г.  

Интерактивни методи във възпитанието и 
обучението по БДП 2010 г. 

Разработване на документасията и организацията 
на педагогическия процес за деца със СОП 2011г. 



Информационна карта за квалификации 

Обучение за работа с образователен софтуер 
"Енвижън" 2011 г. 

Обща компютърна грамотност  - 2011 г. 

 Формиране на предприемачески умения в 
българските ученици   - 2011 г.            

 Директор - учител - деца - общество. Културен 
шок. Отговорност на училищен етаж  - 2012 г. 

 ДОИ за учебното съдържание по гражданско 
образование и формиране на обществени и 
граждански компетентности  - 2012 г. 

 Работа с компютри и ИТ за 1-4 клас – 2012 г. 

 



Раздел 2  
Философия на преподаване 

                 
               Добрият учител не просто преподава и 

оценява, а съумява да предизвика интереса на 
учениците и да ги мотивира. 

                С малките ученици е много важно да се 
постигнат специални отношения. Трябва да 
спечелиш доверието им, да ги накараш да обикнат 
училището, но в същото време да запазиш 
отношенията учител - ученик. Много е важно да не 
ги разочароваш и да не изгубиш философията  на 
преподаване. 

 
 



Философия на преподаване 
          Необходимо е фокусиране върху 

индивидуалните потребности на учениците и 
включването им в процеса на учене, за да се 
постигнат положителни промени в тях и да се 
овладеят трайни знания, умения и навици. 

          Учениците трябва да учат от преживяванията и 
събитията от реалния живот, които са значими за 
тях. 

           Всички ученици имат силни страни и целта на 
образованието е да ги  идентифицира и надгражда. 

 



Раздел 3 

Отговорности на учителя 
Дейността ми на преподавател е свързана 

с  изграждане  на добри взаимоотношения и 
организационни връзки с: 

Ученици и родители ; 

Учители и възпитатели от училището; 

  Колеги от други училища; 

  Управленския и административен персонал  
на  училището; 

  Експерти от РИО;  

 



 РАЗДЕЛ 4: 

 Описание на педагогическата и научно - 
методическата дейност  

 
 

                      4.1. Ресурси за преподаванe 
           В работата си използвам : 
      учебници и учебни тетрадки на изд. «Булвест»,   
           както и  електронните учебници за ІV клас ;   
      табла; 
      компактдискове, съдържащи записи на песни и музикални                           

произеадения за слушане по музика; 
      тестове, подбрани от различни учебници и друга 
           помощна литература; 
      флаш карти; 
      Сборници със задачи по БЕЛ и математика;    
      дидактични образователни игри; 
      софтуерен образователен продукт TOOL KIDS; 

 



РАЗДЕЛ 4 
4.2. 

Преподавам БЕЛ, Математика, Човекът и 
обществото, Човекът и природата, Музика, 
ДБТ, Изобразително изкуство, ФВС в начален 
курс (тази година в 4.а клас); 

Работя по годишно разпределение; 
Планирам и подготвям учебния процес за 

всеки час; 
В процеса на обучение поддържам 

подходяща, за работа, атмосфера; 
Използвам методи и стратегии, адекватни за 

възрастта на учениците; 
Стимулирам и мотивирам учениците за 

тяхното личностно развитие. 



Раздел 5 

Участие в училищния живот 
         Много хора мислят, че училището е само място, 

където детето се научава да чете, пише, смята, 
запомня факти от географията, историята и науката. 
Училището далеч не е само това. То е много повече. 
То е място, където детето се научава да общува с хора 
и по този начин се приготвя за съзнателния си живот. 
Училището играе много важна роля в изграждането 
на характера на детето. Преживяванията в училище са 
много и разнообразни. Детето контактува с други 
деца от различни религии, убеждения и стойности. 
Училището е основният елемент, градящ бъдещето на 
нашите деца. 



Колко е зелено на “Зелено училище”… 



…колко е забавно и незабравимо… 



…щом всички сме заедно! 



В деня на земята посадихме дърво… 



А, някой порасна! 



Пъстър,весел карнавал… 



Подготовка за Великден 



Вкусно,здравословно и… 



…красиво 



Фестивал на хляба “Житената 

питка” 



Да изчистим България за един ден… 



Коледно парти с изненади… 



На празника на училището ние сме 

звезди… 



Благодаря за вниманието!  


