
Портфолио 
на Мирослава Илиева Батаклиева,

учител по български език и литература 

в 40 СУ„Луи Пастьор“, гр. София



Лични данни
Име, презиме и фамилия: Мирослава Илиева Батаклиева

Гражданство: българско

Дата на раждане: 25.05.1984 г.

Образование: Диплома за висше образование и 
учителска правоспособност: Софийски университет „Св.
Климент Охридски“ /степен бакалавър/

Година на завършване: 2015 г.

Спрециалност: Българска филология

Квалификация: Учител по български език и литература

Преподавани предмети в училище: Български език и 
литература в прогимназиален и гимназиален етап

Педагогически стаж в текущото учебно заведение: 4 
години

Общ трудов стаж: 19 години

Квалификация: V ПКС



Умения и компетентности:

социални умения и компетентности;

организационни умения и
компетентности;

технически умения и компетентности;

когнитивно – базирани компетентности;

способност за работа в екип;

отлични комуникационни умения;

коректност;

отговорност;

организираност;



Сертификати /придобити умения/: 
2018/2019 учебна година

• 2018г. - Удостоверение за завършен обучителен курс на тема: „Професионалният

стрес – практически техники за превенция и справяне със стреса на работното място“

/ присъден 1(един) квалификационен кредит/.

• Обучение на тема: „Работа с електронен дневник в платформата „Школо“ -

25.09.2018 г. Обучител: Зоя Проданова, зам.-директор, 4 академични часа.

• Обучение на тема: „Работа на учителя с проблемни ученици“ – 20.11.2018 г.

Обучител: Красимира Александрова, педагогически съветник, 3 академични часа.

• Обучение на тема: „Изисквания към оценяването в 5-7 клас“ – 08.01.2019 г.

Обучител: Антоанета Кръстанова, директор, 3 академични часа.

• Обучение на тема: „Екологично образование и възпитание в училище“ - 23.04.2019 г.

Обучител: Стефка Спасова, зам.-директор, 3 академични часа.

• Обучение на тема: „Управление на конфликти“ - 17.05.2019 г. Обучител: Красимира

Александрова, педагогически съветник, 3 академични часа.



Сертификати /придобити умения/: 
2019/2020 учебна година

• 2019 г. – Удостоверние от РААБЕ България ЕООД за 

участие в обучение на тема: „ Дизайн мислене: 

новаторски подход за повишаване на мотивацията за 

учене и постиженията на децата и учениците“ /присъден 

1(един) квалификационен кредит/.

• 2019 г. – Удостоверение за повишаване на 

квалификацията; курс по: „Методика на обучението по 

безопасност на движението по пътищата в V – VII клас“ 

/присъдени брой кредити 2(два)/.

• Обучение на тема: „Работа в електронната платформа за 

дистанционно обучение Teams“ – 24.09.2020 г. Обучител: 

Зоя Проданова, зам.-директор, 4 академични часа.

• Обучение на тема: „Иновации и модерни технологии в 

преподаването и общуването” по проект „Как да бъдем 

училище на 21.век”, в рамките на Европейската програма 

за подкрепа на образованието, обучението, младежта и 

спорта „Еразъм+” - 22.10.2019 г. Обучител: Димитрина 

Стоева, начален учител, базов учител на СУ „Св. Кл. 

Охридски, 3 академични часа.

• Обучение на тема: „Наркотични и упойващи вещества –

рискове и опасности» - 17.12.2019 г. Обучител: 

Красимира Александрова, педагогически съветник – 3 

академични часа.

• Обучение на тема: „Как да приобщим децата/учениците 

със специални образователни потребности /СОП/ и да 

спомогнем за преодоляване на предразсъдъците към тях 

от страна на останалите ученици“ - 03.02.2020 г. 

Обучител: Красимира Александрова, педагогически 

съветник, 3 академични часа.

• Обучение на тема: „Превенция на инфекциозни 

заболявания в училище – КОВИД 19. Предпазни 

средства и профилактични мерки“– 20.03.2020 г. 

Обучител: Емилия Иванова, медицински фелдшер, 3 

академични часа.



Сертификати /придобити умения/: 
2020/2021 учебна година

• 2020 г. – Удостоверение за повишаване на квалификацията   

за участие в обучение на тема: „ 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“ /присъден 1(един) квалификационен кредит/.

• 2021 г. – Удостоверение за повишаване на квалификацията 

за участие в обучение на тема: „Педагогики за развиване 

на творческо мислене – лаборатория“ /присъден е 1(един) 

квалификационен кредит/. 

• Обучение на тема: „Нека бъдем приятели – заедно срещу 

агресията и насилието“ – 02.09.2020 г. Обучител: Стефка 

Спасова, зам.-директор, 3 академични часа.

• Обучение на тема: „Компютърно моделиране в начален 

етап“ - 11.09.2020 г. Обучител: Еленка Запрянова, главен 

учител, 3 академични часа.

• 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.

• Обучение на тема: „Развитие на позитивна училищна 

култура“ – 17.11.2020 г. Обучител: Антоанета Кръстанова, 

директор, 4 академични часа.

• Обучение на тема: „Изграждане на екологично 

самосъзнание“ 14.04.2021 г. Обучител: Райна Видева, 

начален учител, 3 академични часа.

• 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.



Сертификати / придобити умения /: 
2020/2021 учебна година

* Удостоверение за повишаване на квалификацията; курс по „Методика на обучението по безопасност на движението по
пътищата в VIII – XII клас“ /присъдени брой кредити 2(два)/.

Сертификати / придобити умения / :

2021/2022 учебна година

* Удостоверение за повишаване на квалификацията на тема: „Импровизационни и творчески подходи за изграждане на
приобщаваща и мотивираща образователна среда“/присъдени брой кредити 2(два)/.

Сертификати / придобити умения / :

2022/2023 учебна година

• Удостоверение за повишаване на квалификацията на тема: „Иновации в обучението по български език и литература в 
прогимназиален етап. Новите учебни програми, новите учебници, методи и похвати на преподаване“ / присъдени брой 

кредити 1(един)/.

Списък на вътрешно-училищни обучения

2022/2023 г.

1. Уебинар на класните ръководители „Изготвяне на лично образователно дело на ученика“ – обучител Зоя Проданова -
12.09.2022г.

2. Тиймбилдинг „Емоционална интелигентност – успех, разбирателство, преодоляване на трудности“ – обучител Антоанета
Кръстанова – 15.10.2022г.

3. Семинар наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата за
предучилищното и училищното образование“ – обучител Стефка Спасова 16.10. 2022г.

4. Семинар „Работа с деца с обучителни трудности – СОП“ – обучител Красимира Александрова 15.11.2022г.



5. Семинар „Преодоляване на гнева и агресията и разрешаване на конфликти“ – обучител Стефка Спасова 13.12. 2022 г.

6. Семинар „Екипна работа между педагогическите специалисти – споделяне на опит по програмата „Училища за пример“ –
обучител Елисавета Васова 17.01.2023г.

7. Семинар „Компетентностният подход“ – обучител Райна Видева 15.02.2023 г.

8. Семинар „Готови за инспекция“ – запознаване с указанията на НИО за предстоящото инспектиране за периода 03.04.-07.04. 2023 
г. – обучител Антоанета Кръстанова – 07.03. 2023г. 



Философия на преподаване:

Изборът да работя в сферата на образованието и да бъда учител е мотивиран от
убедеността ми, че образованието е формиращо личността – като светогледна позиция,
като нравственост, като поведенчески модели; като възможност за промяна и
усъвършенстване. Учителската професия не е само престиж, тя е мисия, която съпътства
всеки ден от живота на учителя. Само ако непрекъснато се усъвършенства и обучава,
учителят може да бъде истински потребен и полезен; само така може да отговори
пълноценно на високите социални изисквания на съвремието ни.

Да си учител в днешно време е предизвикателство и изпитание, но трудът не тежи
тогава, когато човек прави това, което може и обича. В съвременния свят да си
образован, значи да измерваш личните цели и интереси с целите и интересите на
обществото.

В учебните часове се старая да представям учебното съдържание, съобразявайки се с
изискванията на съвременния урок по български език и литература. Стремя се да
стимулирам учениците към работа, свързана с анализ и синтез на различно учебно
съдържание – нехудожествен (мит, фолклор) и художествен (от различни жанрове) текст;
автор; литературна теория; владеене на интертекстуалност; усъвършенстване на устната
и писмената речева комуникация на учащите.



Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно на разбираем и
достъпен език, който е в крак с иновативни техники и методи на обучение, но и който
умее да приема съвети и да цени градивната критика.

Стремя се преподавателските ми способи да са съобразени с темата, аудиторията и
времето, с което разполагам. В центъра на образователната система винаги поставям
учениците и се фокусирам върху техните индивидуални възможности и потребности.

Смятам, че всеки ученик има силни страни, затова основната ми цел е да ги открия и
надградя.

Отчитам ролята на семейството в образованието на ученика и се стремя да поддържам
постоянна комуникация с родителите на моите ученици. По този начин, екипно и със
съвместни усилия, ние работим за активно включване на учащия в учебния процес и
постигането на обучителни резултати.

Удовлетворена съм от факта, че трудът ми е свързан с формирането на добродетели и
високи нравствени ценности у младото поколение.



— Ашли Брилиант

“Истински успешен учител е 

този, от когото няма да имате 

нужда отново.”



Методи на преподаване:

Провокация на мисленето – анализ, синтез,
обобщение, съждение и умозаключение.

Интеракция.

Дискусия – начин на изразяване на позиция.

Писмени разработки.

Упражнения за интерпретиране на текстове по
зададени параметри.

Упражнение за трансформиране на отделни
езикови елементи и на цялостни текстове.

Тестови задачи с изборен отговор; текстови задачи
с отворен отговор.

Игрови дейности, презентации, целящи по-лесното
заучаване и прилагане на граматичните правила.

Лекционен метод.



Участие във вътрешно училищни 
квалификационни курсове:

Посещение на уроци; Изнасяне на уроци; Участие в комисии.



Отговорности на учителя:

Учителят е личност със силно развито съзнание за дълг, което е обвързано с
осъзнатата му отговорност за поет ангажимент не само към училищната
институция, но и към цялото българско общество. Затова ключова роля в
изпълнението на служебните ми задължения оказва всеотдайността към работата
ми, тъй като е основана на обичта ми към децата. На първо място поставям
опазването на здравето и живота им, защото ясно съзнавам, че ежедневието ми е
свързано не само с техните радости, постижения и успехи, но и с техните
трудности, неуспехи, проблеми. Целта ми е да успея да ги накарам да повярват в
себе си, в способностите и уменията си, да преследват мечтите си, да не се
отказват пред трудностите, които се изправят на пътя им. Постигна ли това, съм
изпълнила дълга си!

Като учител съм наясно, че науката изисква пълно посвещаване и неуморен
труд, чиито резултати невинаги се проявяват веднага, но светлината в очите на
децата и блясъкът на усмивките им, когато постигнат високи резултати, са най-
ценното; те ми дава сили и устрем към нови хоризонти в полето на знанието!



Постигнати резултати:

Постигнатите високи резултати на
седмокласниците от набор 2020 и
2021 г. от НВО по БЕЛ са моята най-
силна мотивация да продължа своя
професионален път, защото за мен
удоволствието от добре свършената
работа е основен стимул за развитие и
усъвършенстване в професионален
план.



Бъдещи планове:

Придобиване на умения за оценяване на
учениците по БЕЛ в електронна среда (за
НВО).

Стимулиране на учениците за четене,
анализ и аналитично мислене върху
изучени литературни творби.

Развитие на комуникативните и речеви
умения на учащите.

Постигане на все по-високи резултати на
учениците по отношение на изучаваните
граматични, правописни, пунктуационни и
лексикални норми на българския книжовен
език.











Най – ценното в работата ми е признателността на учениците и удовлетворението,

което ми носят техните постижения. Благодарна съм на 7.б клас с класен ръководител

Десислава Филипова за всеки учебен час, посветен на ограмотяването и любовта им към

литературата, за всеотдайността им и старанието, което положиха, през изминалата

2021/2022 учебна година!





Екскурзия с 9. а клас до с. Дорково и посещение на „Плиоценския парк“



Екскурзия с 9. а клас до с. Дорково и посещение на „Плиоценския парк“





Международен Ден на четенето, отбелязан с учениците от 8. А клас





Контакти:

40 СУ „Луи Пастьор“

Гр. София; ул. „Иван Бойчев“ № 17

Служебен телефон: 02 826 59 08

E-mail: mira_84@mail.bg

mailto:mira_84@mail.bg

