
Професионално        
портфолио 

На Бригита Златарева-Маринова
Учител-историк, учител по етнография

и художествени приложни занаяти
Организатор на творчески ателиета и работилници в

Творилница Brigi.bg, София



Лични данни
Бригита Златарева-Маринова
Националност: Българка

Професионален опит: Учител, Организатор в ОДК

Телефон: 0878468053

E-mail: brigi@brigi.bg

Още  за мен – личен профил във facebook

Уебсайт www.brigi.bg и https://brigitaz.wixsite.com/tvorilnitsata

Образование
Образователно-квалификационна система: Магистър

Завършена във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 

Велико Търново

Специалност: История/ Година 2000

Придобита професионална квалификация: Учител по История
Приложение 1.1 Диплома, сертификати

Друга допълнителна квалификация: Етнография

Професионален опит – 30 години, от тях 20 г. учителски стаж



За Творилницата Brigi.bg
Моето хоби са домашните ръчни занаяти – плетене, 

бродерия, шиене, декоративно тъкане и плъсти. 
От 2013 година насам обучавам деца и възрастни на това, 

което умея. 
От началото на 2019 г. организирам обучения и 

работилници в гр. София.



Работилници с Творилницата Brigi.bg

Творчески работилници за малки и големи.
За усвояване на умения, за възпитаване на самодисциплина, за развиване на 

въображението, за творческо удовлетворение, за забавление.
Или за запознаване с нещо ново, приятно и развлекателно. 

За откриване на ново хоби.



Заниманията за деца са свързани с приложното изкуство и ръчните 
домашни занаяти - плетене, бродиране, плъсти, занимания с 

природни материали, които възприемаме като приложно изкуство. 

Занятията са подходящи за деца над 5 годишна възраст и са 
интересни за момичетата и за момчетата.

Един полезен и развлекателен начин да осигурите занимание за 
свободното време на детето, в което то

ще учи, ще се развива и ще се забавлява едновременно - без 
мобилно устройство и телевизия.

Работилници с Творилницата Brigi.bg



Творилницата дава възможност за:



Креативни и щастливи

Основните умения, които децата усвояват в занятията –
как да творят и как да работят правилно с инструменти 

и пособия.
Детето ще научи много за природните и натуралните материали.

Как да съчетава цветове. Как да твори безопасно.
Заниманията с плъсти ще го научат на търпение, дори как да пере на ръка.

Ще се научи да почиства творческото си място.
Ще се научи да декорира, ще формира усет за хармония и естетическа наслада.

Ще провокираме предприeмаческото му мислене и как би могло
да използва наученото в бъдеще.

Ще се научи да бъде критично към себе си. Ще се научи на търпение и постоянство.
А общуването с другите деца ще се научи на самоконтрол, толерантност и себеуважение.

Ще се научи да помага и самото то да бъде учител на някой по-малък в групата.



Педагогически компетентности:

От 01.10.2009  до 13.09.2018 г. съм работила като PR и учител в ЦПЛР-
Общински детски комплекс Варна, ул. ”П. Каравелов” 3А (Център за
подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс) – школи по
интереси в направления наука, изкуство, спорт.

Организатор на дейността на Детския комплекс - Връзки с обществеността, 
работа с  медиите. Поддържане на сайта на ОДК. Предпечат,  дизайн и 
печат на информационни материали - афиши, покани за събития на
институцията. Организиране на обучения за повишаване на квалификацията
на педагози. 

Учител в школа по етнография и народни занаяти -школа „Творилницата”, 
която  беше  създадена по  моя инициатива. От 2014 до 2018 г. в школата са 
преминали обучение  560 деца от 4 до 15 годишна възраст. Обучението се 
извършва по авторска учебна програма с учебен норматив. За целта 
създадох наръчник за деца „Родословно дърво“. 

Приложение 2. Препоръка от Монка Николова – Директор на ЦПЛР-ОДК, гр. Варна 

Снимки от публикация за работата на школата в списание „Декорация и 
декупаж



Педагогическа квалификация 

• Участие във вътрешно квалификационни форми:
2016/2017 година – 82 академични часа
2017/2018 година – 64 академични часа
2018/2019 година – 24 академични часа
• Участие във външни квалификационни форми:
2016/2017 година – 4 броя кредити
2017/2018 година – 2 броя кредити



Опит 

• Работя с деца и ученици, включително със 
специални образователни потребности от 
1996 г., за което притежавам  сертификати.

• ТОТ треньор на възрастни  „Социално
предприемачество за НПО“

• За периода 2000 – 2018 г. съм автор, 
координатор и изпълнител на 18
реализирани социални проекти, 
финансирани от чуждестранни и български 
организации.
• Работила съм с представители на Корпус

на Мира САЩ.



Организаторски и логистични 
умения

2000 г. Създаване на  8 туристически маршрута за Информационен туристически 
център Тетевен с проведен  тридневен журналистически рейд и обход  на 
маршрутите.

Създаване на център за работа с деца „Къщата на чудесата“, 

реализирана с проект „Свят на чудесата“, по програма „Общински форум“ и 
финансиран от ШАРС.

2003-2005 Секретар на НЧ „Съзнание“ гр. Белослав

2009-2018 г. като организатор на събития  в ЦПЛР-ОДК, гр. Варна съм  
осъществявала мащабни  събития на институцията - концерти, изложби, екскурзии, 
представяния  на международни и национални форуми, както и  тяхното 
отразяване в медиите. 

За този период съм организатор и координатор на 10 национални  конкурса 
годишно, под егидата на МОН за деца и  ученици в сферата на  литературата, 
музиката, изобразителното и приложно изкуство и  фотографията.

В момента организирам събития за свободното време на деца и  възрастни –
творчески ателиета.



Участия в обучения, 
проекти и програми, 
обществена дейност

• За периода 2000 – 2018 г. съм автор, 
координатор и изпълнител на 18 финансирани 
и реализирани проектa, финансирани от
чуждестранни дарители и български 
организации.

• Председател съм на „Сдружение Белослава“ от 
създаването на организацията. Участвала съм и 
в обучителни сесии на Швейцарска Агенция за
Развитие и Сътрудничество, Американска
Агенция за Международно развитие, ПРООН, 
Фондация „Покров Богородичен”, ФРГИ, 
ФРМС, Болкан Асист, за които притежавам
сертификати.

• Обществена дейност: От 1998г. съм инициатор, 
учредител и член в неправителствени
граждански организации: 

• Учредител и член на Управителния съвет на
“Сдружение ШАНС 1”, 

• Учредител и член на Управителния съвет на
“Център за Устойчиво Развитие на Община
Тетевен”, гр. Тетевен, 

• Учредител и Председател на “Сдружение
Белослава” гр. Белослав, 

• Настоятел при Настоятелството на Читалище
“Съзнание” гр. Белослав.

Организационни 
компетентности

При планирането, организирането и реализирането и 
отчитането на резултатите от всяко  събитие:

• сформирам екип, 

• създавам план, график  и сценарий  за плавното  му и 
безпроблемно  протичане

• Отчитам в срок резултатите, грешките и  ефективността 
му за организацията и  бенефициентите.

При осъществяването на учебно-творческата дейност:

• Следвам учебната програма и попълвам и предавам 
учебната документация в срок.

• Участвам в бинарни уроци, организирам и провеждам 
обучения за колегите си, оказвам съдействие и 
подкрепа на младши учители. 

• Представям творби на мои възпитаници  в национални 
и международни конкурси, вътрешни изложби и 
базари.

При поискване, имам готовност да представя на хартиен носител: CV, 
сертификати, дипломи, препоръки, благодарствени писма, и др. 
документи, удостоверяващи истинността на  това  Портфолио.



Благодаря 
за вниманието!

Бригита
Телефон: 0878468053
E-mail: brigi@brigi.bg

facebook
Уебсайт: www.brigi.bg

https://brigitaz.wixsite.com/tvorilnitsata


