
ПОРТФОЛИО
НА ЛЮБА ТОДОРОВА СЪРНЕВА – ДИМАНОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

В ПГТ „Д-Р ВАСИЛ БЕРОН“,

ВЕЛИКО ТЪРНОВО



МОЕТО  ПОРТФОЛИО

Професионалното  ми портфолио  е  резултат  от събиране, съставяне, 
съхраняване и представяне на постигнатите  от мен резултати: 

 динамиката на личните и професионалните  ми изяви;

 професионалното усъвършенстване и кариерното ми израстване;

 оценяване на индивидуалното качество на учителския ми труд;

 динамика на изявите на учениците,  с които работя.

Електронното портфолио е възможност за комуникация , избор и оценка на 
моята работа в интернет мрежата.



ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

 Име: Люба Тодорова Сърнева-Диманова

 Местоживеене: гр. Велико Търново

 Образование: висше, магистър 

 Семейно положение: омъжена 

 Деца: син, дъщеря, внуци; 

 Чужди езици: английски, руски, чешки.

 Моята житейска истина : "Възможностите идват, когато сме подготвени за тях" 



ОБРАЗОВАНИЕ
 Висше образование:

ВТУ «Св.св. Кирил и Методий», гр. Велико Търново, 2004г. 

• специалност – филолог, английски език

ВТУ «Св.св. Кирил и Методий», гр. Велико Търново, 1985г. 

• специалност – филолог, руски език

ИМТ «Алеко Константинов», гр. Бургас, 1981г.

• специалност – Oрганизатор на туристическото обслужване

 Средно образование: Езикова гимназия «М. Горки», гр. Стара Загора, 1978г.

 Основно образование: IX основно училище „Веселин Ханчев“, гр. Стара Загора



ОБРАЗОВАНИЕ



ЕЗИЦИ

 Майчин език – български

 Английски език 
◦ Четене – ниво на владеене – отлично 

◦ Писане – ниво на владеене – отлично 

◦ Разговор – ниво на владеене – отлично 



ЕЗИЦИ
 Руски език 

◦ Четене – ниво на владеене – отлично 

◦ Писане – ниво на владеене – отлично 

◦ Разговор – ниво на владеене – отлично

 Чешки език
◦ Четене – ниво на владеене – много добро

◦ Писане – ниво на владеене – добро

◦ Разговор – ниво на владеене – добро



КВАЛИФИКАЦИИ
 Езиков институт, гр. Сан Антонио, Тексас, САЩ, 2000г.

• курс за работа с езикови лаборатории

 Езиков институт „А.С. Пушкин“, гр. Москва, Русия, 1984г.
• преддипломна езикова квалификация

 Асоциация на Кеймбридж училищата в България, 2015г.
• Мастър клас програма: “The key to effective language learning”, Paul 

Whitney, CELTA tutor.

 ВВОВУ “В. Левски”р гр. Велико Търново, 1997г.
• Професионална квалификация “Основи на персоналните компютри и 

възможности за използването им” 



СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ
 Асоциация на Кеймбридж училищата в България, семинари и обучения:

 “The new assessment criteria for Writing /B1 – C1/”; “Writing workshop 

on the Cambridge English: First for schools”; Empower your students with 

Speaking strategies”. Paul Whitney, CELTA tutor, София, 2013г.

 “Speak Say Talk Tell: strategies and tasks for developing resourceful speakers in the B1 and B2 
classroom”, Bob Obee, CELTA tutor, Велико Търново, 2015г.

 “Keeping students motivated and interested in our lessons”, Paul Whitney, CELTA tutor, София, 
2015г.

 “Helping teens to think beyond language…”, tutor Herbert Puchta, София, 2017г.

 Езиков и изпитен център АВО, семинари и обучения:

 “Developing skills at B1 for results at B2”, tutor Mark  Murkin, София, 2016г.



СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ
 „Превенция на професионалното прегаряне“, 

квалификационен семинар, 2011 г.

 „Емоционалната интелигентност в комуникацията“, 

квалификационен семинар, 2012 г.

 Проект BG051PO001-3.1.03-0001“, Квалификация на педагогическите 
специалисти“, 2013г

 „Ефективно взаимодействие с родителите“, квалификационен семинар, 2013 г.

 “Нови технологии в образованието”, квалификационен семинар, 2016г. 



ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 2010 – до момента – ПГТ “Д-р Васил Берон”, гр. Велико Търново

– старши учител.

 1990 – 2010 – Национален военен университет “Васил Левски”, 

гр. Велико Търново, департамент Чуждоезиково обучение 

– асистент, старши асистент, старши експерт. 

 1988 – 1990 – Икономически техникум, гр. Велико Търново 

– учител.

 1985 – 1988 – Основно училище “Христо Ботев”, с. Медникарово, 

обл. Стара Загора   – учител.



ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 1979 – 2015 – Балкантурист Слънчев Бряг, 

ТА Венотур, ТА Аватар ,ТА Солвекс, ТА ТС Травел 

– сезонни ангажименти като екскурзовод 

и туристически представител. 



ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
Като представител на няколко поколения учители винаги съм 
уважавала и харесвала учителската професия и съм имала лично 
усещане, че тя е моето призвание. 

ФИЛОСОСИЯТА МИ НА УЧИТЕЛ:

“Учителят обучава, 

добрият учител - възпитава, 

а истинският учител – вдъхновява”.



ИЗПОЛВАНИ МЕТОДИ НА 
ПРЕПОДАВАНЕ 

 Беседа 

 Демонстрация 

 Задачи 

 Игри 

 Работа в екип 

 Презентация 

 Практическа работа със съвременни

електронни устройства



НАГРАДИ
 Старопрестолна грамота на община Велико Търново за принос към 

развитието на образованието

 Благодарствена грамота на Асоциацията на Кеймбридж училищата за

успешно сътрудничество за постигане целите на чуждоезиковото обучение



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
 Като учител: 

Планиране на урочната дейност- годишни разпределения ; 

Подготовка и провеждане на уроците - вид на урока, избор на методи на преподаване и 
подходящи материали; 

Контрол и проверка на знанията на учениците : индивидуални изпитвания – решаване на 
задачи и казуси; тестове, индивидуални и групови практически задания; презентации; 

Допълнителна работа с ученици – провеждане на консултации с изоставащи и 
индивидуална работа с напреднали в подготовка за участие в състезания и конкурси; 

Анализ на резултатите : входни и изходни нива; Срочен и годишен успех по предмети и 
класове; 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
 Като отговорник за членството на ПГТ „Д-р Васил Берон“ в Асоциацията на Кеймбридж в 
училищата в България

 Осъществяване контактите с Асоциацията и провеждане на политиките й при избор на 
учебни системи за обучение по английски език;

 Организиране на вътрешноучилищния кръг на националното състезание по английски 
език

 Подготовка на състезателите за участие в състезанията по английски език:

• Национално състезание на Асоциацията на Кеймбридж училищата

• Creative writing – национално състезание по творческо писане на английски език

• Juvenes translatorеs – международно състезание по превод на Европейската комисия 

Juvenes Translatores

A competition to reward the best young 

translators in the European Union.



УСПЕХИТЕ НА МОИТЕ УЧЕНИЦИ
 Победители за регион Европа и Близкия изток от световното състезание School Enterprise 
Challenge 2015

 Почетно отличие на Европейската комисия за превод от състезанието Juvenes translatorеs

 Ежегодно класиране за националното състезание по английски език на Асоциацята на 
Кеймбридж училищата в България

 14 ученици са притежатели на сертификат на Университета Кеймбридж за владеене на 
английски език на нива В2 и С1, според европейската езикова рамка.

 Стипендии от университета в Ковънтри, Великобритания.

 Второ място на национално художествено-музикално състезание за изпълнение на песен на 
английски език.



УСПЕХИТЕ НА МОИТЕ УЧЕНИЦИ



МОЕТО ХОБИ
Земята е прекрасно място и искам да видя възможно най-много от нея!



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

ЛЮБА ТОДОРОВА СЪРНЕВА - ДИМАНОВА

Старши учител по английски език

ПГТ „Д-р Васил Берон“ Гр.Велико Търново 

E-mail: lsarn@abv.bg


