
СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА

ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА

Образование

и квалификация
МАГИСТЪР Начална училищна педагогика

Специализация Професионална квалификация НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

Общ и учителски 

стаж
36 г.

Заемана длъжност Начален учител

Учебни дейности 2 клас – класен ръководител 

Участие в проекти
„Твоят час“

„УСПЕХ“

Участие в комисии
Комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни ученици

ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА

Социални умения и 

компетенции

Отлични комуникативни умения.

Умения за работа в екип.

Организационни 

умения и 

компетенции

Отлични организаторски умения.

Умения за разрешаване на проблеми и взимане на решения.

Технически умения и 

компетенции

Работа с операционна система WINDOWS

Отлично владеене на MS Office (Word, Excel, Power Point).

Работа с internet приложения.

Когнитивно-базирани 

компетенции

Oсигуряване на среда стимулираща детската активност и 

развитие

Откриване на детската индивидуалност в груповата общност

Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми

Артистични умения и 

компетенции
Добри умения в приложните изкуства

Езикови умения и

компетенции
Руски език

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ

EUROPASS ЕЗИКОВ ПАСПОРТ

САМООЦЕНКА НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ – РУСКИ ЕЗИК

Разбиране Говорене Писане

Слушане Четене
Участие в 

разговор

Самостоятелно устно 

изложение

6 Отл. 6 Отл. 6 Отл. 6 Отл. 6 Отл.

Диплома/и или сертификат/и

Название на диплома/и или 

сертификат/и

Издаваща 

организация 
Година

Европейско 

ниво

ДИПЛОМА 

ШУ „Еп. К. 

Преславски“ 1995 г. -

Езиков опит (*)

Описание От До

- - -



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

МАГИСТЪР Начална училищна педагогика

Дати (от - до)
ДИПЛОМА Серия ВД-95  № 0016050 , 

рег. № 11617/1995 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

ШУ „Епископ Константин Преславски“,гр. Шумен

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Методика на обучението в начален етап 



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

Наименование на 

придобитата 

образователна степен 

или квалификация

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Включващо обучение на деца със СОП

Дати (от - до) УДОСТОВЕРЕНИЕ Рег. № 345, от 18.06.2007 г.

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация

ШУ„Епископ Константин Преславски“ 

Основни предмети и 

застъпени 

професионални 

умения

Умения за работа с деца със СОП, включени в 

масовото училище



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Компютърна грамотност и доказани IT умения

Дати (от - до) УДОСТОВЕРЕНИЕ, МАРТ 2006 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Microsoft , Center Bulgaria

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Internet

Microsoft Office

Open Office



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

Наименование на 

придобитата 

образователна степен 

или квалификация

Мултимедийни и облачни технологии в работата на 

съвременния учител

Дати (от - до) УДОСТОВЕРЕНИЕ рег. № 141-29/22.06.2017 г.;

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация

Тракийски университет, гр. Стара Загора

Основни предмети и 

застъпени 

професионални 

умения

Изготвяне на учебни материали и тестове, приложими  в 

работата на съвременния учител

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

Наименование на 

придобитата 

образователна 

степен или 

квалификация

Методика на обучението по Безопасност на движението по 

пътищата I-ІV клас;

Формиране на специфични умения за работа в училищни 

комисии по БДП

Дати (от - до) УДОСТОВЕРЕНИЕ рег. № БДП-К125/93/26.06.2006 г.;

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация

СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София

Основни 

предмети и 

застъпени 

професионални 

умения

Нормативна основа на обучението по БДП

Педагоготехнологическа характеристика на обучението по 

БДП

ПТП с деца и тяхната правна защита

Изграждане на система от цели на обучението по БДП

Технология на обучението по БДП
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Наименование

на 

придобитата 

образователна 

степен или 

квалификация

1. КВАЛИФИКАЦИЯ

2. КВАЛИФИКАЦИЯ

Дати (от - до)
1. СЕРТИФИКАТ  - 12.02.2013 г.;

2. СЕРТИФИКАТ – 05.02.2013 Г.

Име и вид на 

обучаващата 

или 

образователна

та 

организация

1. HUMANITAS

ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОСВЕТА“

Основни 

предмети и 

застъпени 

професионалн

„Новият формат за външно оценяване в края на 4 клас“

„Работа с електронни учебници и интерактивни технологии в 

началното училище“
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ГРАМОТИ И 

ОТЛИЧИЯ

ГРАМОТА за висок професионализъм  при подготовката на 

ученици за състезанията на Сдружение на българските 

начални учители през учебната 2014/2015 г.

ГРАМОТА за висок професионализъм  при подготовката на 

ученици за състезанията на Сдружение на българските 

начални учители през учебната 2015/2016 г.



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА

ОТГОВОРНОСТИ 

НА УЧИТЕЛЯ

• Да изгражда знания, умения и отношения у учениците през периода на началната

училищна възраст.

• Да изгражда социално и личностно значими компетенции и ценности, които

трябва да се формират чрез обучението във всички учебни предмети.

• Да поддържа необходимото равнище на компетенциите си.

• Да познава съвременни приложни и технологични аспекти.

• Да владее методиките на обучение в началните класове по всички учебни

предмети.

• Да умее да планира, подготвя и провежда добре учебния процес.

• Да умее да диагностицира, компетентно и справедливо и да отчита постиженията

на учениците и на учебния процес.

• Да притежава отлични организационни умения.

• Да опазва живота и здравето на учениците.

• Да зачита и спазва професионалната и колегиална етика.

• Да познава основните нормативни актове и документи.



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА

ПОСТИГНАТИ 

РЕЗУЛТАТИ

2017/2018 Методи на преподаване

1.

Основна цел - Повишаване качеството на образователно-

възпитателния процес чрез насърчаване развитието на ключови

компетентности, творчески способности и умения за живот, 

необходими на учениците в съвременното общество. 

2.

Общи цели и стратегии 

1. Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ

клас, етап или степен на образование и ограничаване рисковете за 

отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното

съдържание. 

2. Да се създаде организация в учебния процес за нормално

провеждане и проследяване на образователните резултати. 

3. Да се използват педагогически методи и подходи , съобразени със

спецификата на класа и развитието на учениците, които да 

подпомогнат успеваемостта.  

4. Участие в квалификационни форми, допринасящи за 

ефективността на работата. 



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА

ПОСТИГНАТИ 

РЕЗУЛТАТИ

2017/2018 Методи на преподаване

2.

5. Да се поддържат контакти с родителите на учениците, с оглед

повишаване на тяхната успеваемост.

6. Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване

на учебния материал и съдейства за формиране на навици за 

самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и 

стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез 

усъвършенстване на уменията за общуване. 

3.

Дейности по интереси

1. Колективната работа в класа да съдейства за изява на 

индивидуалните способности за диференцирано развитие на 

учениците. 

2. Възпитателната работа в класа да е подчинена на общите цели на 

училището, но същевременно да е съобразена с потребностите и 

интересите на учениците, насочени и към осмисляне на свободното

им време. 

3. С нетрадиционни форми на работа да се предизвика у учениците

радост и удовлетворение от училищния живот и от техния личен

принос за обогатяването му. 



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА

ПОСТИГНАТИ 

РЕЗУЛТАТИ

2017/2018 Методи на преподаване

3.

4. Дейностите по интереси да спомагат за нравственото и естети-

ческо възпитание на учениците, а също и за усъвършенстване

навиците им за работа в екип. 

4.

Методи на преподаване.

1. Преглед на преподадения учебен материал и необходимите

понятия. 

2. Учене по едно и също време при спазване на моменти за почивка

(отдих) 

3. Степенуване по трудност на учебните предмети, включени в 

учебната програма. 

4. Усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране. 

5. Стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и 

предизвикателства. 



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА

ПОСТИГНАТИ 

РЕЗУЛТАТИ

2017/2018 Методи на преподаване

4.

7. С оглед повишаване на качеството на обучението, старая се да 

включвам прилагане на иновативни педагогически методи, групова

работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, 

свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на 

паметта и въображението. 

2017/2018 Бъдещи планове

1.

Реализиране на успешна учителска кариера чрез обучения и 

квалификации на педагогическите специалисти, които могат да 

обогатят и развият знанията и уменията ми като педагог и 

специалист. Използване на добри педагогически практики.



0889551542

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА

l_je4eva@abv.bg

054833162

sou_izkustva@abv.bg

Лични: Служебни: 


