Портфолио на
Красимира Кирилова Марвакова
Съдържание:

Лични данни
 Образование
 Квалификация
 Професионален опит
 Философия на преподаване
 Контакти

I. ЛИЧНИ ДАННИ:
 Име, презиме, фамилия: Красимира Кирилова Марвакова
 Настояща месторабота: Професионална гимназия по механизация на селското
стопанство „Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев
 Националност: Р.България
 Адрес: с. Копривлен, общ. Хаджидимово, ул.“Тодор Паница“№30, обл. Благоевград
 Дата на раждане: 06.11.1974 год.
 Образование: Висше
 Заемана длъжност: Старши учител по английски език
 Педагогически стаж: 22 години
 Информация да връзка: krasimira.marvakova@abv.bg

II. Образование:
Висше образование:
„Филологът е учител по бавно четене“, Фридрих Ницше
Специалност: Българска филология
Квалификация: Специалист по българска филология и учител по български език и
литература в средното училище, ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград,1997 год.

Специалност: Английска филология
Квалификация: Учител по английски език в средното училище, ЮЗУ „Неофит Рилски“,
гр.Благоевград, 2001 год.

Специалност: Право
Квалификация: Юрист, Придобита юридическа правоспособност, София 2014 год.
Професионално-квалификационна степен – IV, ДИПКУ, Стара Загора, 2020 год.

III. Квалификация:
 Certificate: Training Seminar “Teaching English in an Interactive
Learning Environment“, Hellenic American University, 2010
 Удстоверение: Участие в обучение „Професионален стрес и съхранение на
учителите“, Фондация „Социални общности“, 2011
 Сертификат: Участие в практически семинар „Конструиране на
въпросници и писане на текстови задачи за измерване в
професионалното образование“, РААБЕ ,2011
 Certificate: Seminar: „Developing Student’s Productive Skills:
Speaking and Writing“, Cambridge University Press, 2014

 Сертификат: Участие в обучение „Съвременни аспекти на лидерството“,
София 2015
 Удостоверение: Участие в тематичен курс „Разработване и прилагане на
интерактивни форми и методи в процеса на обучение и оценяване“, София 2018
 Certificate: “Blended Learning” and “Flipped classroom” – modern approaches to ELT,
Union Press, 2019
 Удостоверение: Участие в квалификационна програма „Смесено обучение и
Обърната класна стая като подходи в чуждоезиковото обучение“, Юнион
Интерактив ООД, 2019
 Удостоверение: Участие в обучителен курс „Знанието е дар, предай нататък“,
Пиърсън Едюкейшън Лимитед, 2019
 Удостоверение: Участие в тематичен курс „Мениджмънт на класа“, Фондация
„Кузманов“, 2019
 Удостоверение: Участие в обучение „Работа с родители в мултикултурна
среда“, Център за междуетнически диалог и толерантност „АМАЛИПЕ“, 2019
 Удостоверение: Участие в обучителен курс „Валдорфска образователна
система“, Фондация „Кузманов“, 2020

IV. Професионален опит:
 Дата: 1993 – 2021 год.

 Име и адрес на работодателя:
ОУ „Св. Св Кирил и Методий“ с. Ловча, общ. Хаджидимово
СОУ „Никола Вапцаров“ гр. Хаджидимово
ОУ „Никола Вапцаров“ с. Копривлен, общ. Хаджидимово
ОУ „Гоце Делчев“ с. Садово, общ. Хаджидимово
ПГ по МСС „П.К.Яворов“ гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев

 Сфера на работа: Образование

 Заемана длъжност: Учител по български език и литература; Старши учител
по английски език

V. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ:
Ученето на чужд език отнема време и изисква отдаване.
Предимствата от знаенето на чужд език са много:



Ще подобрите родния си език :

“Който не знае чужди езици, не познава и родния си“, Гьоте.
Ученето на чужди езици концентрира вниманието Ви към
граматическите правила както на чуждия, така и на езика, чийто носител
сте. Това преживяване ще Ви даде нов, по-задълбочен поглед към Вашия
собствен език и неминуемо ще доведе до усъвършенстването му



По-добри переспективи за професионално развитие:
„Да знаеш много езици, значи да имаш много ключове за една врата“,
Волтер



Пътуване и свободно време:
Ученето на чужди езици отваря един нов свят на възможности.Ако изберете
да учите език, който е широко разпространен, ще можете да пътувате в
целия свят без проблеми с разбирането. Преживяването в чужбина ще бъде
много по-пълноценно, защото ще можете ефективно да комуникирате с
повече хора, които без съмнение ще отворят съзнанието Ви и ще Ви накарат
да гледате на нещата по друг начин в зависимост от културата, към която
принадлежат.



ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОМЯНА НА МИРОГЛЕДА:
„Човек, който не владее чужди езици, непременно има пропуски в идеите си,
освен ако не е гений“, Виктор Юго.
Ученето на чужди езици дава чудесен поглед върху света, в който живеем.



Здраве за мозъка:
Овладяването на чужд език е доказано средство за тренировка на мозъка.
Фактите говорят, че колкото повече езици изучаваме, толкова по-лесно става
усвояването на следващите езици. Според лингвистите владеенето на

повече от един език подобрява уменията за аргументиране и е
предпоставка за по-добри постижения.



ДОКОСВАНЕ ДО НОВИ КУЛТУРИ:
„Езикът е пътна карта на културите. Той ти казва откъде идват и накъде отиват
хората“, Рита Мей



ПОСТИЖЕНИЕ: :
„Един език те поставя в един коридор за цял живот. Два езика отварят всяка
врата по пътя“, Франк Смит
Ученето на чужди езици е постижение, с което всеки трябва да се гордее
и което дава изключителна удовлетвореност. Усърдната работа ще Ви се
отблагодари, защото ще Ви даде повече увереност и възможност да се
възползвате от предимствата на новото знание. Пред Вас ще се открият
пътища, които един човек, владеещ само един език, никога няма да има.

VI.КОНТАКТИ:



ПГ по МСС „Пейо К.Яворов“, гр. Гоце Делчев 2900, ул.“Симеон Радев“№6



Телефон за връзка: 0986/85 83 38

