
ПОРТФОЛИО НА

АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ПАВЛОВА  

–

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ В

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО

МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО

СТОПАНСТВО

„ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“-

ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ



 „Възниква въпрос: Може ли да се премине към 

образование на глухи, слепи и умствено 

изостанали, които заради физическите си недъзи 

им е невъзможно в достатъчна степен да 

усвояват знания?

 -отговарям: От човешко образование не трябва 

да се изключва никого, освен нечовека.“

/А. Я. Коменски/ 
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I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:

 Име, презиме и фамилия:Анелия Димитрова 
Павлова

 Настояща работа: Професионална гимназия по 
механизация на селското стопанство

„Пейо Крачолов Яворов“, гр.Гоце Делчев

 Адрес: ул.“Булаир“ № 11, гр. Гоце Делчев, общ. Гоце 
Делчев, обл. Благоевград

 Рождена дата: 28 октомври 1991 г.

 Образование: Висше, степен магистър

 Заемана длъжност: Ресурсен учител

 Педагогически стаж: 3 години

 Информация за връзка: aneliqpavlova91@gmail.com



II. ОБРАЗОВАНИЕ

 Образование: висше - ЮЗУ “Неофит Рилски“ –

гр. Благоевград

 Специалност: бакалавър Логопедия

 Диплома № 520804/03.07.2014 г. 

 Серия ЮЗУ-2014

 Специалност: Магистър Логопедичен

мениджмънт при гласови и плавностни

нарушения на речта

Диплома № 526251/05.07.2017 г. 

Серия ЮЗУ-2017
 Професионална квалификация:  Логопед



II. ОБРАЗОВАНИЕ

 Образование: висше - ЮЗУ “Неофит 

Рилски“ – гр. Благоевград

 Специалност: Магистър Специална 

педагогика

Диплома № 530368/17.07.2020 г. 

Серия ЮЗУ-2020

 Професионална квалификация:  

специален педагог, учител в специално 

училище и ресурсен учител.



 Придобити умения: 

 Длъжност: Ресурсен учител в 

ПГ по МСС „ Пейо Кр. Яворов“ гр. Гоце Делчев

 Педагогически стаж: 3 г.

 Педагогически стаж в текущото учебно 

заведение: от 19.02.2018г. до момента.



КВАЛИФИКАЦИИ

1. Участие в квалификационни курсове

 Удостоверения и сертификати:

o Обучение от Център за междуетнически диалог и 

толерантност „АМАЛИПЕ“ на тема: „ 

Интеркултурното образование като средство за 

превенция на отпадането от училище“ –

Удостоверение № II -0073/05.11.2018г.



КВАЛИФИКАЦИИ

 Тематичен курс : „Работа с родители в 

мултикултурна среда:активизиране на 

родителите. Иновативни практики за 

подобряване взаимоотношенията с 

родителите“ – Удостоверение № VI-

0091/11.09.2019г.

 УДОСТОВЕРЕНИЕ №9434 за участие в 

семинар, проведен в гр.Девин на 14-

15.12.2019г на тема: „Ефективната 

комуникация в училище-детерминант за 

успешно педагогическо взаимодействие“



КВАЛИФИКАЦИИ

 Удостоверение от Синдиката на българските 

учители 

 гр. София   Регистрационен № 1124/10.10.2019г.

 На тема: Образование в мултикултурна среда“ в 

периода от 08.10.2019г до 10.10.2019г

 Грамота за участие с разработен материал в 

ЧЕТВЪРТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА 

СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБЪР ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ В 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ, проведен през 

2019 година.

 На тема:“ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В 

ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ 

НА УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА“



КВАЛИФИКАЦИИ

 Удостоверение №2019-ЕБС-45/30.11.2019г за успешно 

участие в Националния турнир по баскетбол на Спешъл

Олимпикс България‘2019 София, НСА Васил Левски“ в 

рамките на Европейската баскетболна седмица на 

Спешъл Олимпикс Европа.



КВАЛИФИКАЦИИ

 Сертификат за участие в дискусия на тема

 "Виртуалната реалност в образованието -

предизвикателства, предимства и недостатъци",

организиран в рамките на ЕВРОПЕЙСКА НОЩ 
НА УЧЕНИТЕ 2020 Стара Загора, 27 ноември

2020 г.

 СЕРТИФИКАТ за участие в

 ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 “ДОПЪЛВАЩА И АЛТЕРНАТИВНА 
КОМУНИКАЦИЯ”

 aac2020.assistfoundation.eu

 20 - 22 ноември 2020 г.



ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

Свидетелство за Пета Професионално-квалификационна

степен

Регистрационен номер : 29801

Заповед номер : 353/13.11.2020г. на директора на 

ДИПКУ.

Тракийски университет Стара Загора

Департамент за информация и повишаване

квалификацията на учителите.



Компетентности на ресурсния учител

1.Индивидуално, диференцирано и приобщаващо обучение-

преподаване и учене

 Познаване на образователния процес и педагогическата ситуация, на

процесите на преподаване и учене с оглед на диференциацията на

дидактическите подходи и методите на обучение и базирани на

индивидуалните способности и образователните потребности, на

интересите и очакванията на учениците със специални образователни

потребности.

 Управление на процесите на преподаване и учене.

 Провеждане на различни видове оценяване в контекста на специално

педагогическата и общообразователната практика.



Компетентности на ресурсния 

учител

 2. Възпитание и формиране на социално поведение

 Създаване на положителен психологически климат с цел

подкрепа на участието на учениците със специални
образователни потребности

 Формиране на социално поведение

 3. Сътрудничество и работа в мултидисциплинарен екип

 Работа в мултидисциплинарен екип в духа на партньорство и с фокус върху
ученика и неговото развитие

 Работа с учителя на класа

 Работа с педагогическите специалисти

 Работа с родителите и близките

o .



Дейности с учениците със СОП-класни и 

извънкласни 
1. Участие в отбелязването на Европейския ден на спорта 

в ПГ по МСС „Пейо Кр. Яворов“гр. Гоце Делчев, с подвижна 

игра „Разпознай билката“,/2019-2020 учебна година/.



 2.Открит урок през учебна 2018-2019г.

 на тема: Работа с образователен 

софтуер World of sound и провеждане на 

тест на Линг с ученик с кохлеарна

имплантация.



 3. Посещение на Зоомагазин в гр. Гоце 

Делчев



 4. Посещение на Историческия музей в гр. 

Гоце Делчев, по случай изложба на 

произведенията на Пейо Яворов.



 Посещение на читалнята в Общинската 

библиотека в гр. Гоце Делчев, по случай 

Националната седмица на четенето.



 Организиране на баскетболни турнири с ученици 

със СОП за Европейската баскетболна седмица 

на

“Спешъл Олимпикс *2019.



ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПЪТУВАНЕ ДО

ГР.БАНСКО С УЧЕНИЦИ В РИСК И

УЧЕНИЦИ СЪС СОП ,*2019



ГАЛЕРИЯ-ЕКИПНА РАБОТА С УЧЕНИЦИ



ГАЛЕРИЯ-ЕКИПНА РАБОТА С УЧЕНИЦИ



РАЗРАБОТКИ

 Методическа разработка 

 План за подкрепа

 Индивидуална учебна програма

 CV

 Квалификации 

file:///D:/МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА/Методическа разработка.docx
file:///H:/8 клас/8 в клас/Мария Витанова/план Мария Витанова.docx
file:///H:/8 клас/8 в клас/Мария Витанова/ИУП Мария.docx
file:///D:/Downloads/CV-Europass-20180614-Павлова-BG (2).pdf
file:///D:/Desktop/СКАНИРАНИ ДОКУМЕНТИ

