
Септември 2019 

 

Осмо СУ „Арсени Костенцев“ 
Благоевград 

2700 Благоевград | ж.к. "Еленово" | Тел.:  84 14 90, 89 57 05 | Тел., факс:  84 13 25 | Е-mail: osmo@abv.bg 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 
 

на 

Милена Ангелова Бирова 

 

 

 

  



2 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 

ПРОФИЛ ..................................................................................................................................... 3 

ОБРАЗОВАНИЕ ......................................................................................................................... 3 

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ................................................. 4 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ .............................................................................................. 4 

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМИ И СЕМИНАРИ ........................................ 5 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ .............................................................................................................. 6 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И РЕАЛИЗАЦИЯ .......................................................................... 7 

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ ............................................................................................................. 8 

НАГРАДИ И ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ ............................................................................ 9 

ПУБЛИКАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИЗДАНИЯ ................................................................... 10 

 

  



3 
 

ПРОФИЛ 

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Милена Ангелова Бирова 

 

 Ул. Александър Стамболийски 32, 2700 Благоевград, България 

 +359 878418040 

 m_birova@abv.bg    

Дата на раждане 31 август 1962 | Националност българка 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ  

Майчин език български 

Други езици 

 

английски 

руски 

немски 

РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ 

Слушане Четене 
Участие в 
разговор 

Самостоятелно 
устно изложение 

 

А2 А2 А2 А2 А2 

В1 В1 В1 В1 В1 

              А1                          А1                          А1                          А1                          А1 

 

Ниво: A1/2: Основно ниво на владеене - B1/2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/2 Свободно ниво на 
владеене; Обща европейска езикова рамка 

 

Комуникационни умения и 
компетенции 

Добри комуникационни умения, придобити по време на работата ми като учител, ст. 
учител, учител по информационни технологии и компютърно моделиране в начален етап 
на образователната степен.  

Организационни умения и 
компетенции 

Умения за работа в екип; планиране, организация и провеждане на Областно състезание 
по Информационни технологии в Осмо СУ „Арсени Костенцев“ 

Професионални умения и 
компетенции 

Умения, придобити при разработване и реализиране на образователни проекти 

Компютърни умения и 
компетенции 

▪ Microsoft Officе 
▪ Windows операционна система 

▪ Интернет 
▪ Microsoft Mischief 

Свидетелство за 
управление на МПС 

Категория В 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2007 - 2008 Учител по информационни технологии при обучението в начална училищна 
възраст 

ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград 
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1981 – 1985 Образователно-квалификационна степен магистър – начална училищна 
педагогика 

Висш педагогически институт Благоевград 

 

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

 

2010 Първа професионално-квалификационна степен 

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите –  

Ст. Загора 

1994 Втори клас-квалификация 

СУ – ЦИУУ, София 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

 

2019 Компютърно моделиране в началното училище – кредит 1 

Обучителен курс, Сдружение „Образование и технологии“ 

2019 Иновативни педагогически технологии в училищното образование - кредити 2 

Тренинг, Сдружение „Образование без граници – БГ 2012“ 

2019 Интерактивни методи във възпитанието и обучението по безопасност на 
движението по пътищата – кредити 2 

Квалификационен курс, ЦПО „Професия 21 век“ 

2018 Внедряване на облачните технологии като средство за решаване на 
образователни задачи – кредит 1 

Тренинг, Сдружение „Образование без граници – БГ 2012“ 

2018 Компютърно моделиране в началното училище – кредит 1 

Обучителен курс, Сдружение „Образование и технологии“ 

2018 Обучение на учители, преподаващи учебна програма по компютърно 
моделиране за трети клас (общообразователна подготовка) – кредити 2 

Обучителен курс, МОН, Национален център за повишаване квалификацията на 
педагогическите специалисти 

2017 Иновативност  и интерактивност. Приложение на интерактивните методи в 
съвременния образователен процес – кредит 0,5 

Квалификационен курс, Сдружение „ПФО” 

2017 Развитие на ключови компетентности у ученици в начален етап в контекста на 
новите учебни програми - кредит 1 

Квалификационен курс, ИК „Анубис“ 
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2016 Социални умения и емоционална интелигентност – как да ги формираме и 
развиваме - кредит 0,5  

Квалификационен курс, Тракийски университет, ДИПКУ 

2016 Подготовка на ученици за участие в състезания и олимпиади по информатика и 
информационни технологии 1-4, 5-8 и 9-12 клас - кредит 1 

Обучителен курс, Сдружение „Образование и технологии“ 

2015 Подготовка на ученици за участие в състезания и олимпиади по информатика и 
информационни технологии 1-4, 5-8 и 9-12 клас - кредит 1 

Обучителен курс, Сдружение „Образование и технологии“ 

2012 Разработване на флаш анимация - кредит 0,5 

Обучителен курс, СУ „Климент Охридски“, ДИУУ 

2011 Работа с видео и звук 

Обучителен курс, Сдружение „Образование и технологии“ 

2011 Онлайн социални умения по проект „ИКТ в образованието“ 

Обучителен курс, Министерство на образованието, младежта и науката 

2011 Работа с Microsoft Mischief. Един компютър – много мишки 

Обучителен курс, Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“, гр. Бургас 

2009 Модел за интердисциплинарно проектно-базирано обучение в началното 
училище при интегриране на технологиите 

Обучителен курс, Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“, гр. Бургас 

2009 Оценяване на резултатите от обучението в начален етап на основна 
образователна степен 

Обучителен курс, МОН, Национален педагогически център 

2005 Професионална квалификация по Методика на обучението по БДП в І-IV клас 

Квалификационен курс, Технически университет София 

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМИ И СЕМИНАРИ  

 

2018  Кръгла маса на тема: "Обучението в дигитална среда - митове и 
предизвикателства" 

ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград 

2017 Кръгла маса на тема: "Електронното обучение в педагогическата практика - 
качество и предизвикателства" 

ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград 

2016 
Национален семинар "Подготовка на ученици за олимпиади и състезания по 
Информационни технологии 1 - 4, 5 - 8, 9 - 12 клас" 
 
Сдружение „Образование и технологии”, Камчия 
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2015 
Дистанционно участие в конференция „Сопровождение развития одаренности 
детей и молодежи: идеи, опыт, профессионализм“ в рамках фестиваля 
"Одаренному ребенку - одаренный педагог"  

Москва,  2015 

2015 
Международны вебинар "Инновационны технологии работы с одаренными 
учащимися и перспективы решения проблем одаренности" 
 
Москва, 2015 

2015 
Национален семинар "Подготовка на ученици за олимпиади и състезания по 
Информационни технологии 1 - 4, 5 - 8, 9 - 12 клас"  

Сдружение „Образование и технологии”, Стара Загора 

2013 
Национален семинар "Подготовка на ученици за олимпиади и състезания по 
Информационни технологии 1 - 4, 5 - 8, 9 - 12 клас" 

Сдружение „Образование и технологии”, Пампорово 

2011 Научно-практическа конференция "Иновационни практики в образованието" 

ЮЗУ „Н. Рилски“, Благоевград 

2011 Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" 

Сдружение „Образование и технологии”, Бургас 

2010 Седма национална конференция „Информационни технологии в образованието 
– необходимата инвестиция в бъдещето на България” 

Microsoft България, Бояна, София 

2010 

2010 Научна конференция "Информационни технологии в обучението I - IV клас"  

ЮЗУ „Н. Рилски“, Абланица 

2010 Международна юбилейна научна конференция "Съвременното образование - 
мисия и визия" 

ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград 

2009 Шеста национална конференция „Информационни технологии в образованието 
– необходимата инвестиция в бъдещето на България”  

Microsoft България, Бояна, София 

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ 

 

2017-2018 Приятели на книгите 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на 
учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, 
развиващи специфични знания, умения и компетентности“ /ТВОЯТ 
ЧАС/ 

МОН 

2016-2017 IT студио 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на 
учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, 
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развиващи специфични знания, умения и компетентности“ /ТВОЯТ 
ЧАС/ 

МОН 

2014-2015 Изготвяне на рекламни материали и публикации 

Проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за 
младите хора” /УСПЕХ/ 

2013-2014 Изготвяне на рекламни материали и публикации 

Проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за 
младите хора” /УСПЕХ/ 

2012-2013 Изготвяне на рекламни материали и публикации 

Проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за 
младите хора” /УСПЕХ/ 

2011-2012 Изготвяне на рекламни материали и публикации 

Проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за 
младите хора” /УСПЕХ/ 

2011 "Разказвам за моето училище" - Електронна книга на учителя 

Майкрософт България 

2011 Е-доброволци. http://itlearning-bg.net.  -  European Innovative Teachers Forum 

 Moskva, Russia, March  2011 

2010 
"Приятелство, толерантност, красота" - European Innovative Teachers Forum 

 

Berlin, Germany, March  2010 

2009 „Пътешествие из България“ - втора награда на журито в категория "Иновации 
в сътрудничеството" и първа награда в категория "Избора на учителите" 

Vienna, Austria, March  2009 

2008 „Задружно знаещи и можещи в Европа” – ОП „Развитие на човешките ресурси 

Осмо СОУ „Арсени Костенцев“, Благоевград 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

2010 Старши учител и учител по информационни технологии в начален етап на 
основна образователна степен 

Осмо СУ „Арсени Костенцев“, Благоевград 

1985  Учител в начален етап на основна образователна степен 

Осмо СОУ „Арсени Костенцев“, Благоевград 
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НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ 

 

2019 Грамота от Сдружение на българските начални учители за показан висок 
професионализъм в съвместната дейност 

2017 Електронното обучение в педагогическата практика – качество и 
предизвикателства 

ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград – сертификат за участие в кръгла маса 

2017 Национално състезание IT Знайко. Национален кръг 

Майкрософт, България – грамота за методическо ръководство 

2016 Юбилейна международна научна конференция „Усъвършенстване 
подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в 
съвременното образование“ 

ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград – сертификат за участие в научна 
конференция 

2015 VI Международен фестивал „Одаренному ребенку – одаренньiй педагог“ 

ГАОУ ВО МГПУ, ГБОУ Школа №2115, Москва - сертификат 

2013 IT Знайко 1-4 клас. Национален кръг 

Microsoft, Partners in Learning, Сдружение „Образование и технологии“, Бургас 
– сертификат за ръководител 

2011 Иновационни практики в образованието 

ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград – сертификат за участие в научно-
практическа конференция 

2011 Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното 
развитие“ 

Microsoft, Partners in Learning, Сдружение „Образование и технологии“, Бургас 
– сертификат 

2011 Пролетен конкурс 

Издателство „Изкуства“ – сертификат за ръководител и отлично представяне 
на участниците в конкурса 

2011 Онлайн социални умения по проект „ИКТ в образованието” Ниво: Напреднал  

МОМН – сертификат № 5405 / 16.03.2011 

2011 Работа с Microsoft Mischief. Един компютър – много мишки  

Майкрософт България – сертификат № 00826 /1.03.2011 

2010 Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното 
развитие“ 

Microsoft, Partners in Learning, Сдружение „Образование и технологии“, Бургас 
- сертификат 

2010 Информационни технологии в обучението I-IV клас 

ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград - сертификат за участие в научно-
практическа конференция 
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2010 Толерантност, приятелство, красота 

Майкрософт България, Берлин, Германия, 25.03.2010 – сертификат 

2009 Innovative Education Forum 

Microsoft, Partners in Learning, Салвадор, Бразилия, 11.2009 - сертификат 

2009 Пътешествие из България  

Майкрософт, Виена, Австрия, 26.03.2009 - сертификат 

2009 Национално състезание „IT – Знайко“ 

Майкрософт България, Сдружение „Образование и технологии“, Бургас – 
сертификат за участие в жури 

2008 Модел за интердисциплинарно проектно-ориентирано обучение в началното 
училище при интегриране на технологиите 

 Майкрософт България – сертификат 

 

НАГРАДИ И ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ 

 

2019 Национално състезание „IT – Знайко“  

Рафаил-Исаак Пириллис – 1 място в категория Програмист 

2019 Национално състезание „Ключът на музиката“ 

Иван Лозанов  - 4 клас – Национален кръг 

Рафаил-Исаак Пириллис – 4 клас – Национален кръг 

2018 Десето областно състезание по ИТ за ученици в начална училищна възраст 

Виктория Кратева – 1 клас – 2 място 

2018 „Цветни мечти”-  ХIX  Международен детски конкурс „Южни слънца”, Петрич 

Иван Лозанов – 3 клас – 3 място за есе 

2018 Национално състезание „IT – Знайко“  

Рафаил-Исаак Пириллис – Приз за най-оригинална идея 

2017 Национално състезание „IT – Знайко“  

Рафаил-Исаак Пириллис – 3 място 

Габриела Тагарева – 2 клас – Приз за интересен сюжет 

Надежда Иванова – 2 клас - Приз за оригинална идея 

2016 Национално състезание „IT – Знайко“  

Надежда Иванова - 1 клас - 3 място 

2016 Осмо областно състезание ИТ за ученици в начална училищна възраст 

Иван Лозанов – 1 клас – 3 място 

Габриела Тагарева – 1 клас – Приз за техническа сложност 

2013 Национално състезание „IT – Знайко“  
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Иван Георгиев - 2 клас – 2 място 

2012 Четвърто областно състезание ИТ за ученици в начална училищна възраст 

Теодор Диманков – 1 клас – 1 място 

Иван Георгиев – 1 клас – 2 място 

2011 Национално състезание „IT – Знайко“  

Катрин Майсторска – 4 клас– 1 място 

Петя Стоянова - 2 клас – Приз за оригинална идея 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИЗДАНИЯ 

 

2018 Осмо СУ „Арсени Костенцев” - традиция, иновации, творчески дух в обучението 
чрез интегриране на информационните технологии и използване на съвременни 
методи - М. Бирова, Р. Барбулска 

E&M Smart Education, №3 

2016 Иновационни идеи за формиране на ключови компетентности чрез интегриране 
на информационните технологии в обучението и извънкласната дейност – М. 
Бирова, Р. Барбулска 

Сборник с научни доклади от юбилейна международна научна 
конференция 25 - 26 ноември 2016 г. 

Издателство на ЮЗУ „Н. Рилски“, Благоевград 

2015 Интерактивная модель для разработки цифровых компетенций и обучение на 
родном языке учеников I и IV классов - М. Бирова, Р. Барбулска 

Сборник с материали от Шести Международен фестивал на 
педагогическото творчество "Одаренному ребенку - одаренный педагог" 

Издателство „П. Мархотин“, Москва 

2014 Формиране на дигитални компетентности чрез извънкласна дейност по проект 
УСПЕХ – М. Бирова, Р. Барбулска 

Научно-методическо списание „Образование и технологии“, № 5 

Издателство „Изкуства“, София 

2012 Информационни технологии - учебно помагало по ИТ за втори клас – Г. Цокова, 
Р. Барбулска, М. Бирова 

Издателство „Булвест 2000“, София 

2011 Учебният проект в началното училище - иновационен подход за обучение и 
възпитание - М. Бирова, Р. Барбулска 

Иновационни практики в образованието 

Издателство на ЮЗУ „Н. Рилски“, Благоевград 

2011 Нашето училище – учим, играем, творим - М. Бирова, Р. Барбулска 

Научно-методическо списание „Образование и технологии“, № 2 

Издателство „Изкуства“, София 
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2010 Изучаване на правилата за безопасност в Интернет чрез работа по учебен 
проект – М. Бирова 

Научно-методическо списание „Образование и технологии“, № 1 

Издателство „Изкуства“, София 

2010 Модел за извънкласна работа с ученици в начален етап на основна 
образователна степен – приложение и резултати – М. Бирова, Ел. Каращранова 

Съвременното образование - мисия и визия 

Издателство на ЮЗУ „Н. Рилски“, Благоевград 

2010 
Извънкласната работа в І-ІV клас – възможности и перспективи 

сп. „Начално училище“, № 1 

2010 
Иновационен проекто-интердисциплинарен модел за извънкласна работа  

Информациони технологии в I - IV клас 

 


