
Портфолио

на

Красимира Спартянова

старши учител начална педагогика

40 СУ „Луи Пастьор”



Лични данни
 Име,презиме,фамилия: Красимира Миткова Спартянова

 Националност: Българка

 Образование:ВПИ-Благоевград

 Специалност:Начална училищна педагогика

 Степен:Магистър

 Квалификация: 2ПКС

 Настояща работа:40 СУ“Луи Пастьор“

 Заемана длъжност:Старши учител

 Педагогически стаж:32 години

 Семейно положение:омъжена,две деца



Удостоверения и курсове за 

повишаване на квалификацията
 Методика обучението по БДП-Технически Университет-София

 Работа с компютри и ИТ за I-Ivклас-ВПИ“Неофит Рилски“

 Превенция на агресията в училище

 „Професионалния стрес при учителите и методи за преодоляването му“

 Съвременни акценти в преподаването по математика в начален етап.

 „Нормативната база за образованието за учители“

 Работа с образователен софтуер „Envisifn“

 „Основни насоки за диференцирана оценка и корекция на нарушенията на 

писмената реч“

 Първа долекарска помощ-основен курс



 Компютърните презентации в обучението по технологии и 

предприемачество

 Превенция на отпадането от училище чрез подходи и методи за 

неформално образование

 Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП

 Методика на обучението по компютърно моделиране 3 и 4 клас

 Иновативни техники за утвърждаване ролята и авторитета на 

учителите и образователните институции с цел създаване на 

позитивна образователна среда и мотивация за учене.Пълноценно 

въвличане на семействата в процеса на обучение и възпитание

 Педагогики за развиване на творческото мислене-лаборатория



ФИЛОСОФИЯ. ЦЕЛИ
 Философията на всеки учител е да подготви учениците за 

живота,да ги запознае със заобикалящия ги свят,да ги направи по-

успешни и да ги мотивира да бъдат търсещи и отговорни 

граждани.

 Задачата ми е да формирам у тях позитивно отношение към 

ученето,да напътствам техните търсения,да стимулирам 

развитието на индивидуалните възможности на всяко дете,да му 

помагам и да го насърчавам.

 В училище съм,за да дам най-доброто от себе си за своите 

ученици



ПРОЕКТИ

 „Успех“- 2011/2015г.“Да направим училището 

привлекателно за младите хора“

 „Твоят час“-2016/2018г Оперативна програма“Наука 

и образование за интелигентен растеж“




























