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Мариана Стефанова Троянова

Образование

и квалификация

Висше образование

Магистър по специалност:

 Педагогика на обучението по физическо възпитание / 

Физическо възпитание и спорт в училище

Бакалавър по специалност:

 Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Професионални квалификации:

1. Учител по физическо възпитание

2. Интеркултурно образование и използване на интерактивни

методи на обучение в гимназиите

3. Начален учител

Специализация 4 ПКС

Общ и учителски 

стаж
12 години педагогически стаж

ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

Брой присъдени 

квалификационни кредити

138

Заемана длъжност Старши учител по физическо възпитание и спорт

Учебни дейности 6 клас - ЗП

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА МАРИАНА СТЕФАНОВА ТРОЯНОВА

ОБЩА

ИНФОРМАЦИЯ
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УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА МАРИАНА СТЕФАНОВА ТРОЯНОВА

Социални умения и 

компетенции

Умения за управление и администрация на хора

Отлични комуникативни умения

Умения за работа в екип

Организационни 

умения и 

компетенции

Участия в проект

Отлични организаторски умения

Умения за разрешаване на проблеми и взимане на решения

Технически умения и 

компетенции

Работа с операционна система WINDOWS

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

Актьорско майсторство

Умения в танцово изкуство

Езикови умения и

компетенции

Първи чужд език – немски език

Втори чужд език – английски и руски език

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ
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УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА МАРИАНА СТЕФАНОВА ТРОЯНОВА 

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

 Педагогика на обучението по изобразително

изкуство

 Учител по Физическо възпитание

 Интеркултурно образование и използване на 

интерактивни методи на обучение в гимназиите

 Начален учител

 Педагогика на обучението по физическо възпитание 

/ Физическо възпитание и спорт в училище

Дати (от - до)

От 1993 г. – до 2003 г.

От 01.12.2006 г. – до 07.06.2008 г.

От 16.10.2008 г. – до 01.06.2009 г.

Продължителност три семестъра – до 01.07.2014 г.

От 2017 г. – до 2019 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

 ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 Национална Спортна Академия „Васил Левски” -

София 

 СУ „Св. Климент Охридски”

 ВТУ „Св. Св. Кирил и методий”

 ШУ „Епископ Константин Преславски“
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ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

И 

КВАЛИФИКАЦИЯ

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Теория и методика на физическото възпитание; 

Гимнастика и методика; Баскетбол и методика; 

Волейбол и методика; Подвижни игри; Педагогика; 

Информационни и комукационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда; Футбол и 

методика; Хандбал и методика; Лека атлетика и 

методика; Ритмика и танци; Приобщаващо 

образование; Медико-биологични проблеми на ФВС; 

Теоретични проблеми на ФВС; Иновации в училищния

спорт – спортни игри, гимнастика, лека атлетика; 

Текуща педагогическа практика; Мениджмънт на 

спорта в училище; Законова и нормативна база; 

Научноизследователска работа в спорта; Детско-

юношески спорт; Психофизическа подготовка; 

Адаптивна физическа активност; Модерни и 

съвременни танци
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УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА МАРИАНА СТЕФАНОВА ТРОЯНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Основни предмети и застъпени 

професионални умения

Рисуване; Живопис; Графика; Скулптура; 

Декоративни изкуства; Графичен дизайн; 

Перспектива; История на изобразителното 

изкуство; Теория на изкуството; Методика на 

обучението по изобразително изкуство; 

Пластична анатомия; Цветознание; Основи на 

художественото творчество; Аудио-визуални и 

информационни технологии в обучението
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УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА МАРИАНА СТЕФАНОВА ТРОЯНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ 

И КВАЛИФИКАЦИИ

Основни предмети и 

застъпени 

професионални умения

Теория и методика на физическото възпитание и 

спортната подготовка; Спортна психхология; 

Функционална анатомия и възрастова морфология; 

Физиология и физиология на физическите упражнения; 

Биомеханика и управление на движенията, Спортна

медицина и хигиена; Аудио-визуални и информационни 

технологии в обучението, Кинезитерапия, Лека атлетика, 

Гимнастика, Баскетбол, Волейбол, Хандбал, Футбол, 

Плуване, Ритмика и танци, Подвижни игри, Организация 

на научно-изследователската работа и спортна

статистика; Спортен масаж
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ОБРАЗОВАНИЕ 

И КВАЛИФИКАЦИИ

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА МАРИАНА СТЕФАНОВА ТРОЯНОВА

иОсновни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Интеркултурно образование; Практически занятия по 

интеркултурно образование; Използване на 

интерактивни методи, методи на обучение в 

мултикултурна среда в гимназиите; Практически 

занятия по интерактивни методи на обучение, 

разработване на критерии за оценка

Тематично-съдържателни и образователни конструкти

– говорни и комуникативни, социални, граждански и

когнитивни компетенции у учениците, културно-

естетически компетенции в началното училище, 

моторни компетенции и физическа култура в началното

училище; Предприемачество и начало на икономически

умения; Дигитални компетенции и медийна култура; 

Комуникация и екипност чрез игрово – образователни

технологии в началното училище
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УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА МАРИАНА СТЕФАНОВА ТРОЯНОВА

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, оценява 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.
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УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА МАРИАНА СТЕФАНОВА ТРОЯНОВА

ПОСТИГНАТИ 

РЕЗУЛТАТИ

2020/2021 Методи на преподаване

1. Специфични методи и похвати в областта на спорта и изкуството

2.

Развиване на качества като: бързина, сръчност, ловкост и 

прецизност; Придобиване на знания и умения относно здравословен 

начин на живот и здравословно хранене.

Изграждане на усет за естетика и красота

3. Изграждане на усет и умения за съчетаване на спорт и изкуство.

2020/2021 Бъдещи планове

1. Реализиране на успешна педагогическа кариера

2. Научни публикации



0887 398 301

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

МАРИАНА СТЕФАНОВА ТРОЯНОВА

054833162

mail@suizku.com

Лични: Служебни: 


