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Добринка Иванова Добрева-Илиева

Образование

и квалификация

Висше образование, магистър

Квалификация - учител

Общ и учителски 

стаж
18 години

Заемана длъжност
Учител по математика, информатика и информационни 

технологии

Учебни дейности
Математика – 6 клас

Математика – 9 клас

Участие в комисии

Комисии за прием на ученици в I, V и VIIIклас; Комисия за 

подготовка и провеждане на НВО за ученици в IV, VII, X и XII

клас

ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ
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Социални умения и 

компетенции

Добри комуникативни умения.

Умения за работа в екип.

Организационни 

умения и 

компетенции

Участия в проект.

Добри 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
Умения в танцово изкуство

Езикови умения и

компетенции
Английски език

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ
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• Оказване на методическа помощ на колеги от други направления за работа с компютър и за 

използване на информационните технологии за постигане на по-добри резултати;

• Оказване на методическа и организационна помощ на новоназначени учители; 

• Изготвяне на Годишни тематични разпределения по математика и заниманията по интереси;

• Използване на разнообразни методи за преподаване на достъпен език; 

• Обогатяване на учебния процес с интересни факти и занимателни елементи; 

• Посредством учебния процес възпитаване у учениците организираност, самодисциплина, 

самостоятелност, отговорност; 

• Поощряване и на учениците, които работят бавно и несигурно; 

• Поставяне на ясни критерии за оценяване на писмените работи и тестове; 

• Проверяване редовно домашните работи на всички ученици; • Насърчавам учениците да 

правят „открития“ под мое ръководство и сами да прилагат знанията си към нови ситуации; 

• Притежавам теоретични знания за съответния етап по предметите, по които водя 

самоподготовката на учениците; 

• Познавам учебните програми по предметите, по които се осъществява самоподготовката на 

учениците; 

• Планирам и подпомагам самоподготовката на учениците за учебния ден, организирам и 

провеждам възпитателно- образователния процес в условията на позитивна учебна среда; 

• Познавам и прилагам подходящи методи, средства и материали при реализиране на 

възпитателната дейност;

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ

EUROPASS ЕЗИКОВ ПАСПОРТ

САМООЦЕНКА НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ - ... ЕЗИК

Разбиране Говорене Писане

Слушане Четене
Участие в 

разговор

Самостоятелно устно 

изложение

А1 А1 А1 А1 А1

Диплома/и или сертификат/и

Название на диплома/и или 

сертификат/и

Издаваща 

организация 
Година

Европейско 

ниво

Сертификат

Федерация на 

дружествата за 

разпространени

е на знания

Пример: 

2007 г.

Езиков опит (*)

Описание От До

Reward Pre intermediate
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ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Бакалавър, Специалност Математика и Информатика

Дати (от - до) 1999 – 2003г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Магистър, Специалност Маркетинг

Дати (от - до) 2003 – 2005г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

ШУ „Еп. Константин Преславски“
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ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Магистър, Специалност Административна и 

информационна сигурност

Дати (от - до) 2009 – 2012г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

НВУ „Васил Левски“

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

IV-та професионално-квалификационна степен

Дати (от - до) 2010

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Департамент за информация и повишаване на 

квалификацията на учителите, гр. Варна
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ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Докторант

Дати (от - до) От юли 2021г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

ШУ „Епископ Константин Преславски“
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ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Квалификационен курс Game-Based Learning and Gamification , 2

квалификационни кредита

Дати (от - до) 04.07. – 08.07.2022г.

Име и вид на обучаващата 

или образователна 

организация

ITC International Training centre s.r.o., Prague, Czech 

Republic, ERASMUS KD2

Квалификационен курс
Създаване на собствен облик на училището в 

електронна среда, 2 квалификационни кредита

Дати (от - до) 12.07. – 20.07.2022г. 

Име и вид на обучаващата 

или образователна 

организация

КРЕАТИВНОСТ – ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ
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ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Квалификационен курс Обучение на тема: Microsoft Learn Educator Center –

Minecraft: Education Edition: Teacher Academy

Дати (от - до) 24.03.2022г.

Име и вид на обучаващата 

или образователна 

организация

СУ „Св. Климент Охридски “

Квалификационен курс Динамика и интерактивност в учебния час

Дати (от - до) 29.04.2022г. 

Име и вид на обучаващата 

или образователна 

организация

Вътрешноинституционална квалификационна 

дейност при СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен
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УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ДОБРИНКА ИВАНОВА ДОБРЕВА-ИЛИЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Квалификационен курс Уебинар „5 игри, които да използваме на живо и 

онлайн “

Дати (от - до) 11.2021г.

Име и вид на обучаващата 

или образователна 

организация

Prepodavame.bg

Квалификационен курс Иновативни STEM методи и практики

Дати (от - до) 12.2021г. 

Име и вид на обучаващата 

или образователна 

организация

Вътрешноинституционална квалификационна 

дейност при СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен
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ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Квалификационен курс
Развиване на знания и умения за създаване и 

използване на дигитални интерактивни материали в 

учебния процес, 2 квалификационни кредита

Дати (от - до) 21.05. – 31.05.2021г.

Име и вид на обучаващата 

или образователна 

организация

ОРАК ИНЖИНЕРИНГ ЕООД

Квалификационен курс Споделяне на добри практики в учебния процес

Дати (от - до) 01.07. – 03.07.2021г. 

Име и вид на обучаващата 

или образователна 

организация

Вътрешноинституционална квалификационна 

дейност при СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен
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ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Квалификационен курс
STEAM – предизвикателства и възможности, 1

квалификационен кредит

Дати (от - до) 09.11. – 10.11.2019г. 

Име и вид на обучаващата 

или образователна 

организация

Фондация Образование 5.0, София

Квалификационен курс

Използване на платформата Smart Classroom за 

организация на учебния процес и прилагане на 

смесено обучение, 1 квалификационен кредит

Дати (от - до) 09.11. – 10.11.2019г. 

Име и вид на обучаващата 

или образователна 

организация

Фондация Образование 5.0, София
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ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Квалификационен курс
Гугъл и Майкрософт продукти в помощ на 

образованието, 1 квалификационен кредит

Дати (от - до) 30.11. – 01.12.2019г. 

Име и вид на обучаващата 

или образователна 

организация

ОРАК ИНЖИНЕРИНГ ЕООД

Квалификационен курс

Създаване на учебно съдържание с добавена 

реалност (AR) с помощта на онлайн инструмент, 1

квалификационен кредит

Дати (от - до) 09.03. – 10.03.2019г. 

Име и вид на обучаващата 

или образователна 

организация

Фондация Образование 5.0, София
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И КВАЛИФИКАЦИЯ

Квалификационен курс

Развиване на емоционалната интелигентност на 

учитела с цел предоставяне на подкрепа за 

повишаване на самооценката на ученика, 1

квалификационен кредит

Дати (от - до) 19.12. – 20.12.2018г. 

Име и вид на обучаващата 

или образователна 

организация

Институт за човешки ресурси ООД

Квалификационен курс Обучение по онлайн безопасност

Дати (от - до) 09.10.2018г. 

Име и вид на обучаващата 

или образователна 

организация

Национален център за безопасен интернет
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ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Квалификационен курс

Методика на обучение на децата и учениците по 

безопасност на движението по пътищата, 2

квалификационни кредита

Дати (от - до) 29.11. – 03.12.2018г. 

Име и вид на обучаващата 

или образователна 

организация

Център за професионално обучение «Професия 21 

век», София

Квалификационен курс
Интеркултурна компетенстност, 1 квалификационен 

кредит

Дати (от - до) 03.11. – 04.11.2017г. 

Име и вид на обучаващата 

или образователна 

организация

ДИПКО Варна
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И КВАЛИФИКАЦИЯ

Квалификационен курс
Иновации в образованието по математика, основани 

на компютърните технологии

Дати (от - до) 2010

Квалификационен курс
Разпознаване и превенция на рисковото поведение у 

децата

Дати (от - до) 2007

Квалификационен курс
Прилагане на ефективни методи и средства за 

получаване и задържане на работа

Дати (от - до) 2015

Квалификационен курс
LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Innovative methods of education

Дати (от - до) 2011
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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.



0887948804

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ДОБРИНКА ИВАНОВА ДОБРЕВА-ИЛИЕВА

dobrinka.dobreva@abv.bg

054833162

mail@suizku.com

Лични: Служебни: 


