
 

П О Р Т Ф О Л И О 

на 

Таня Николаева Станчовска 

Длъжност: Преподавател по чужд език  

в начален етап 

Старши учител в начален етап 

 
 

Ако не искаш да учиш, никой не може да ти помогне. Ако си твърдо 

решен да учиш, никой не може да те спре. 

Зиг Зиглър 

 



Образование: Възпитаник на Техникум по икономика "Тодор Влайков"град Клисура - 

1991г. 

Полувисше образование – Начална училищна педагогика – Полувисш педагогически институт – 

Плевен – 1994г. 

 Висше образование – Начална училищна педагогика – ЮЗУ „Неофит Рилски”- гр. Благоевград – 

1998г. 

Семестриално завършена магистратура английска филология 

със специалност: "Комуникации - езикови умения, литературна компетентност, медийна 

грамотност" в СУ "Св. Климент Охридски", предстои защита на дипломна работа. 

 

 Професионална квалификация:  

1. Начален учител по английски език – ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр. Благоевград – 2005г. 

2.Учител по немски език в средните училища – СУ ”Св. Климент Охридски” – София – 2009г. 

 

Квалификация:  Четвърта професионално квалификационна степен – 2012г. 

 

Сертификати: 

 
1. Lettera Publishing- methodological training – “Innovation in English Language teaching”- 

2007:  

 

 Cambridge University Press: 
2. Teacher Training Seminar – “Creativity and grammar teaching”-  2008:  

 

3. Teacher Training Seminar – “Join us to enjoy your English lessons” – 2010 
 

4. Seventh National English Teachers Conference – 2013: 
-“Shaking up grammar: A Goals and context-based approach” 

- “The new assessment criteria for writing (B1-C2)” 

- “Empower your learners with speaking strategies!” 

- “Chunky pronunciation” 

- Writing Workshop on the Cambridge English: First for schools” 

- Engaging Teenagers using everyday tools and technology” 

 

5. Teacher Training Seminar – “Teaching for success or how can the University of         

Cambridge help to motivate our students to study more at school?” – 2014 

 

6. Eighth National English Teachers Conference – 2014: 

- “Livening up listening” 

 - “How to develop digital skills through the use of online resources in the classroom” 

 - “Teaching exam classes” 

 - “Face to face with the five language skills” 



 - “Teaching towards the revised FCE and CAE exams” 

    

7.  НИОКСО – обучение – „ Дисциплина чрез сътрудничество”- 2010 

 

8.  Bulgarian Association for Quality Language Services – seminar – “European Initiatives for      

Quality Language Learning and Assessment” – 2011 

 

9. British Council – teaching methodology workshop – “A Fresh Approach: Bringing Language 

to Life” – 2012 

 

10. Educational centre – seminar – Making words count. Developing writing skills in English – 

2012 

11. Educational centre – seminar – It’s on the tip of my tongue: words and memory – 2014 

 

12. BCNL – 2013 – обучение – завършено лятно училище за НПО 

 

13. Център за приобщаващо образование – 15.11.2014 – обучение по глобално 

образование „Светът в моята чиния” 

 

14. Център за приобщаващо образование – 16.11.2014 –обучение -  „Глобално 

образование за най-малките ученици” 

 

15. Център за приобщаващо образование – ноември 2014 – обучително ателие: 

Кръстопът Макутано: Мултимедиен подход за ефективно преподаване на образование за 

развитие  - тема: „Кръстопът Макутано – многообразие и прилики през призмата на един 

сериал от Кения” 

  

 

Удостоверения: 

 
1. СУ „Св. Кл. Охридски”, факултет по математика и информатика – обучителен курс –      

2006г.: „Работа с компютри и информационни технологии за 1-4 клас”   

 

2. СУ „Св. Кл. Охридски”, ДИУУ – обучителен курс – 2007: 

                                           Методика на обучението по БДП – 1-4клас 

3. Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие” – обучение –2013: 
„Функциониране и дейност на нестопанска организация” 

4. Фондация „Хоризонти” – обучение - 2014г. : 

Учебни модули: 

- Работа с OCR програма, сканиране, коригиране, форматиране на 

текст; 

- Стандарти за достъпност и методи за работа с незрящи 

потребители 

5. Обучения и проекти „Стратегия” – обучение – 2021: 
„Педагогики за развиване на творческото мислене – лаборатория” 

1 (един) квалификационен кредит 

 

Вътрешноинституционална квалификация за учителите и 

педагогическия екип в 40 СУ „Луи Пастьор” 
 

1. Обучение на тема: „Визия за бъдещето” по проекта BEACON - Bridging  European and Local Climate 

Action (”Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво”) – 13.10.2020 г. Обучител:  

Росица Тенжова, главен учител, 3 академични часа. 



2. Обучение на тема: „Развитие на позитивна училищна култура“ – 17.11.2020. Обучител: Антоанета 

Кръстанова, директор, 4 академични часа 

3.  Обучение на тема: „Изграждане на екологично самосъзнание“ ; 14.04.2021 г. Обучител: Райна 

Видева, начален учител, 3 академични часа 

4. Обучение на тема: „Изграждане на включваща среда. Социално-емоционално учене“ – по лидерска 

програма за училищно развитие – „Училище за пример“ – 22.06.2021 г. Обучител: Ели Васова, 

председател на Методическо обединение – начален етап, 3 академични часа. 

 

Професионален опит: 

 
1. септември1994 – юни 1995 – възпитател –  

 ОУ „Отец Паисий”- гр. Кнежа 

 

2. септември 1995- юни 1998 – начален учител – 

 ОУ „ Хр. Ботев” – с. Лазарово, общ.Кнежа 

 

3. октомври 1999 – юни 1999 – начален учител –  

ОУ „В. Левски” – гр. Кнежа 

 

4. септември 2000 – септември 2005 – начален учител –  

ОУ „ В. Левски”-с. Еница, общ. Кнежа 

 

5. септември 2005 – септември 2007 – начален учител по английски език –  

НУ „Кнежица” с филиал – гр. Кнежа 

 

6. септември 2007 – септември 2009 – начален  учител по английски език – 

 140 СОУ „Иван Богоров” – гр. София 

 

7. септември 2009 – септември 2012 – старши учител по английски език –  

78 СОУ „Хр. Смирненски” – гр. Банкя 

 

8. септември 2012 – юни 2013 – старши учител по английски език –  

БОК – Ровел ЕООД – гр. Банкя 

 

9. октомври 2013 – март 2014 – старши възпитател – 

2 СОУ „АК. Ем. Станев” р-н Витоша- гр. София 

  

10. септември 2014 – септември 2020 – преподавател на свободна практика 

 

11. септември 2020 – септември 2021 – начален учител ЦДО – 

40 СУ „ Луи Пастьор” р-н Люлин – гр. София 

 

12. септември 2021 и продължава – преназначена като старши начален учител по чужд 

език –  

40 СУ „ Луи Пастьор” р-н Люлин – гр. София 

 

 

 

 

 
 



 

Професионални успехи: 

Почти всички мои възпитаници са приети  и завършили  елитни училища и университети като: 

НГПИ „Свети Лука”, Първа Английска езикова гимназия, 91 Немска езикова гимназия „Проф. 

Константин Гълъбов” , 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес”, 7 СУ „Свети Седмочисленици”, СУ 

„Св. Климент Охридски”, Нов български университет  

 

 

Мото 

Твоят учител може само да ти отвори вратата, но ти трябва сам да влезеш. 

Китайска мъдрост 

„Не е важно да знаеш всичко, важното е да знаеш къде да го намериш.„ 

Алберт Айнщайн 

 

Моята философия за ролята на училището:                                                

Успешната социална и професионална реализация на ученика 

  Участие в проекти: 

 

 Проект „УСПЕХ”- 2011/2012г. „Да направим училището привлекателно за 

младите хора”, съфинансиран от ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”. В рамките на проекта беше проведено обучение по 

английски език в клубовете „Виртуално пътешествие из европейските столици”, 

в което беше включено и посещение на посолства на европейски държави. 

 

Работа по време на час и лятна занималня: 

 В парка и гората игри наволя 
 Творим и играем с природни материали  
 Забавна математика 
 Обичам да чета 
 Опознай столицата, за да я обикнеш /забележителности и музеи/ 
 Изработване на прожектор в деня на рециклирането 
 Приказен карнавал в деня на детето 1 юни 

 

 

 



 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 



                        

                                         

                                              


