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ПОРТФОЛИО 

Камелина Иванова 

старши учител 

ОУ „Христо Смирненски“ 

гр. Ген.Тошево 



Име, презиме, фамилия Камелина Георгиева Иванова 

Образование: Висше - ШУ „Еп.Константин Преславски“ гр. Шумен 

Специалност:  Предучилищна и начална училищна педагогика 

Специализация: Технологичното обучение в началния етап на основната 

образователна степен 

ПКС: Втора професионална- квалификационна степен 

Квалификационни курсове: 

 Удостоверение за „ Базови и специфични компютърни умения на 

учители“ 

➢ Удостоверение „Използване на интерактивна технология Енвиж ън – 

един компютър, много мишки“ 

➢ Удостоверение за обучение на тема „Компютърно моделиране. Идеи, 

принципи, реализация“ 

➢ Сертификат за обучение на тема „Обучение на педагогически 

специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за 

работа в интеркултурна среда“ 

➢ Удостоверение за обучение на тема „Законът за предучилищното и 

училищното образование и реформата на образователната система 

през призмата на образователната институция“ 

➢ Удостоверение за  „Водене и съхранение на задължителна 

документация-изисквания на ЗПУО и ДОС за информация и 

документи за системата на предучилищното и училищно образование“ 

 

➢ Сертификат за обучение на тема“ Работа с електонни учебници и 

интерактивни технологии в началното училище“ 

➢ Сертификат за обучение на теми : 

1.“ Интерактивните ресурси в уроците от началното училище.“ 

 2.“Четенето с разбиране – гаранция за успеха в националното външно 

оценяване 

 

Участия в конкурси, олимпиади състезания: 

 



 Математическо състезание „Иван Салабашев“ 2017/2018 учебна 

година грамоти и медали за ІІІ място на 2 ученици 

 

 Участие в конкурс на  ЦПЛР гр. Ген. Тошево и грамоти   на 2 

ученици за оригинални и автентични сурвакници - 2017/2018 учебна 

година 

 Сдружение на българските начални учители -2016 г. /2017 г. 

Участници, получили максимален брой точки от три, четири и пет 

състезания – 2 ученици 

 Участие на ученици в конкурс читателска щафета «Патилански 

приключения» -грамоти  за супер читател-2016/2017г. 

 

Проектна дейност: 

 Ръководител  на група с обучителни затруднения „Българският език-

лесен и интересен“ по проект „Твоят час“2016-2017г. 

 Ръководител  на група по интереси „Българските традиции и обичаи“ 

по проект „Твоят час“  2017-2018г. 

 Участие в подготовката на проект „Код: Различен!“, който ще се 

реализира в ОУ „Христо Смирненски“ през учебната 2018-2019г. 

 

   Компютърни умения: 

 Работа с Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office 

PowerPoint,  Internet, иновативни програми, технологии и продукти. 

 

Извънкласна и извънучилищна дейност: 

 Участие в организацията и реализацията на общоучилищни 

мероприятия и празници; 

 Подготовка и провеждане на честванията на патронния празник на 

училището; 

 Организиране на тържества и мероприятия с класа; 

 Активно участие в  Националната седмица на четенето. 

 Ежегодно включване в Международния ден на толерантността; 

 Посещение на театрални постановки; 

 Екскурзии 

 

 

 

 



 

 

 


