
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО 

НА

Десислава Николаева Иванова 

учител

Период за атестиране от 2017 г. – 2020 г.

ДГ № 193 “Славейче”, гр. София

*Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълнение и актуализация във всеки един момент от

дейността ми като учител.



Част I. ОБЩИ ДАННИ

1. ОБРАЗОВАНИЕ

 Образователно-квалификационна степен 

СУ„ Св. Климент Охридски”, гр. София, 2015 г. 

История -бакалавър 

 ПКС 

ДИУУ, 2019 г. V ПКС

 Квалификационни курсове

Вътрешноинституционални – 48 часа

Задължителни – 5 квалификационни кредита



2. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ/УЧИТЕЛСКИ СТАЖ, 

БРОЙ ГОДИНИ

Общ брой учителски стаж – 3 години 

 ДГ № 193 “Славейче”– 3 г. - учител



3. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Смятам, че човек трябва да харесва своята работа, за да даде всичко 
от себе си – за щастие аз харесвам моята работа, защото с тази 
професия човек може да осъществи   мечтите си за един по-добър свят 
в контакта си с децата, в педагогическото взаимодействие, в 
приятелските разговори, в песните и танците, в игрите и 
забавленията, в споделянето на своите мечти  и щастие, добруването и 
обратната връзка.  Изграждането на добри взаимоотношения с 
родителите, на добронамереност , доверие, работа помежду ни са 
гаранция за по-добрите постижения на децата относно 
компетентностите им и емоционалната им интелигентност, 
спокойното и радостно  състояние по време на престоя в  детската 
градина и в семейството. Това, което са научили децата в рамките на 
деня, те прилагат в живота на семейството и в обществото. И 
обратното  - вълненията и наученото в семейството, събитията, 
които се случват там, рефлектират върху познавателния процес, в 
социалното общуване в групата и стремежа към индивидуалните изяви 
на всяко дете.  Мисля, че философията на преподаване е свързана точно 
с тази роля на учителя- да ръководи този процес и да го насочва към 
постигане на едни по-висши ценности и изграждане на добродетели и с 
примера, който дава.



ЧАСТ II. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА 

УСВОЕНИТЕ ЗНАНИЯ И ПРИДОБИТИТЕ УМЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ / ОТГОВОРНОСТИ НА 

УЧИТЕЛЯ

1. Планиране

 Годишно теметично разпределение – изготвя се в 

началото на всяка учебна година по образователната 

система на издателство „Изкуства“ 

 Готовност за преструктуриране на планираните 

педагогически ситуации - при необходимост, по време на 

ваканции и екскурзии, планираните педагогически ситуации 

подлежат на преструктуриране според интересите на 

децата

 Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за 

личностното развитие на децата:   

- индивидуална работа с нуждаещите се от допълнителна 

подкрепа деца (ежеседмично планиране, отразено в 

дневника на групата)

Годишно тематично
разпределение

План за насърчаване 
на индивидуалното 
детско развитие



- планиране на дейности според „Програма за подкрепа за 

личностното развитие на децата от ДГ № 193 „Славейче“   

- планиране на дейности по „Мерки за недопускане на насилие и 

агресия“ (чрез изкуство и спорт)

• Изработване на индивидуален план за работа с деца  със СОП 

– планиране на  подходящи материали и методики  

• Планиране за използване на иновативни и интерактивни

методи за провеждане на педагогическите ситуаци и

приобщаване на всички деца от групата към познавателния

процес

• Годишен план според Стратегията на ДГ № 193 „Славейче“ –

- провеждане на тържества, свързани с традиционни и 

национални празници (вътрешни и с родители)

- тематични изложби

- участие в инициативи на детската градина, на регионално и 

национално ниво 

- открити ситуации

Програма за подкрепа 
за личностното 
развитие на децата от 

ДГ № 193 „Славейче“ 

Мерки за 
недопускане на 
насилие и агресия



2. СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

 Създаване на позитивна атмосфера в групата при провеждане на 
педагогическите ситуации и в свободното време 

- създаване и спазване на правилата за поведение, които осигуряват 
безопасността и здравето в групата, с предложения от всяко дете, с 
което се позволява тяхното развитие и свобода

- изработване на книжка “ Моите добродетели” от всяко дете 

- изграждане на доверие и добродетели чрез игри и забавления между 
учител и дете – в работа си с децата използвам  Наръчник за 
изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца от 
предучилищна възраст  “Уроци за сърцето” ,Марина Грозданова, 
София, 2018 г.

- украсяване на занималнята според сезоните и празниците

Рожден ден в група 

“Звънче”
Украсяване на 
занималнята за Коледа

Уроци по танци



• Използване на интерактивни методи за провеждане на 

педагогическите ситуации и приобщаване на всички деца 

от групата към познавателния процес

- Работа с  електронна дъска и ресурси за нея   

- Картинни разкази и визуализация на обсъждана тема  –

презентация 

- Използване на програмите на Mikrosoft Office

- Използване на образователен сайт  за обучение – “Уча.се

• За провеждането на педагогичерските ситуации се използват 

различни методи съобразно темата, дидактическите материали, 

постигнатото ниво на компетентност на децата, подходящи 

междупредметни връзки на отделните направления по ДОС . 

Методите, които използвам в моята практика са: предметно-

оперативни; практико-изпробващи; информационно-познавателни и 

игрово-преобразуващи. Често използвам различни презентации, 

изработени от мен, задачи и игри за провокиране на детското 

любопитство.

Използване на 
интерактивната дъска 

Малки помощници в 
кухнята

На гости при приятели с 
драматизация  “Дядовата 
ръкавичка”



• Употребата на книжовен български език е задължителна при 
общуване с децата. Старая се да давам правилен модел на изказ. 

• Изпълнение на Годишнен план 

- предварителна подготовка и сценарии, репетиции , провеждане на 
тържествата

- тематични изпожби – беседа с децата по темата на предстояща 
изложба, избор на екип,  избор на подходящи материали и техники 
според техните индивидуални потребности  

- провеждане на открити ситуации 

Подготовка за 
благотворителен базар Тържество - Ден на 

земята

Открита ситуация – ноември 2018 г.



3. ОБРАТНА ВРЪЗКА

 Анализ на резултатите от проследяване на 

постиженията на групата в началото и в края на 

учебната година

- набелязване посоките за индивидуална работа и 

намиране на точния подход към всяко дете

- подбор на дейности за обща подкрепа 

• Диагностициране на индивидуалните постижения на 

децата

- наблюдение и взаимодействие чрез допълнителните 

форми и дейности

- разговор с всяко дете 

Анализ на постивенията на 
групата в началото на учебната 
година 

Програма за насърчаване 
на индивидуалното детско 
развитие 



• Провеждане на задължителни родителски срещи  през годината 

• Ежемесечни консултации и сътрудничество с родителите -

преставяне на  актуална информация за индивидуалното развитие на 

всяко детето и за постигнатите резултати. 

• Анкети с родители 

• Ден на отворените врати 

• Подготовка  и реализация на участие на децата в национални 

кампании, като Национална седмица на четенето, чествания на 

национални и християнски празници, конкурси за изобразителни изкуство 

и творчество, спортни събития в детската градина и извън нея. 

Национална седмица на 
четенето 

Отбелязване на коледните 
празници 

Изработване на 
картичка за 
конкурс 

Плувен турнир на  
район Лозенец 



4. УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА

• В началото на всяка учебна година запознаваме родителите с:

- Етичния кодекс за работа с деца обсъждат се и се включват клаузи 
от него в Правилата за работа в групата 

- очакваните резултати по направления и ядра, които децата трябва 
да усвоят до края на учебната година по ДОС

 В работата си се ръководя от основните ценности и принципи на 
Етичния кодекс на общността, а именно: “Детството е 
изключително важен период от живота на човека. Семейството е 
най-естествената среда за развитието на детето. Всяко дете 
притежава неповторима уникалност и стойност. На всяко дете е 
гарантирано правото на - свобода на изразяване на мнение; - свобода 
на мисълта, съвестта и религията; - формиране на собствени възгледи 
и право да ги изразява свободно”. 

 С цел провеждане на гражданско самосъзнание провеждаме:

- ситуации, разкриващи традициите в различните етноси

- беседи, в които  каним родители, за да запознаят децата с 
различните професии.  

- здравни беседи



III. МАТЕРИАЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ПОСТИЖЕНИЯТА ми 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СПЕЦИАЛИСТ

1. СОЦИАЛНА И ГРАЖДАНСКА КОМПЕТЕНТНОСТ /работа с 

участниците в образователния процес/ 

 Работата ми като учител подлежи на различни проверки от страна 
на Директора, протоколите за контрол на педагигическата ми 
дейност се съхраняват в личното ми досие. 

 Участвам в разработването и изпълнението на Стратегията за 
развитие на детската градиан 

 Участвам в работата на педагогическия съвет

 Участвам в работни групи в детската градина  

 Активно участвам в допълнителните форми на педагогическо 
взаимодействие в предучилищното образование: 

- екскурзии , зелени училища, ски училища ,  засаждане и поддържане 
на био градина

• Ефективно сътрудничество с колеги, родители и заинтересовани 
страни с цел пълноценно развитие и подкрепа на всяко дете 



Училище сред 
природата в град 
Добринище . 

Ски училище на Витоша 

Есенно училище сред природата 

Зелено училище в Огняново 

Училище сред 
природата в град Хисаря



2. ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДЛЪЖНОСТТА

По време на работа ефективно изпълнявам отговорностите си:

- спазвам вътрешните правила и инструкциите за работа

- старая се в срок и качествено да изпълня възложените задачи

- постоянно разширявам знанията си както чрез самоподготовка, 
така и чрез вклщчване в организирани обучения

- участвам в квалификационни курсове и във 
вътрешноинституционална квалификация

- използвам ресурсите на институцията  и се опитвам да ги обогатя

- познавам и прилагам нормативните документи за предучилищно 
образование

- познавам и прилагам държавните образователни стандарти

- отговорно изпълнявам задълженията си по водене, съхраняване и 
отчитане на документите на институцията, с които работим

- участвам в работни групи





IV . БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

1. Усъвършенстване на методи, съобразно детските потребности и 

интереси

2. Непрекъснато развитие и обогатяване на професионата ми  

квалификаця –придобиване на IV ПКС

3. Посещения на обучения и семинари, подпомагащи професионалните 

ми качества

4. Квалификация по ИТ



САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Най–силната ми страна като учител е, че мога да предразположа 
децата да ми се доверят. Това е много важно, защото чрез доверие се 
създава атмосфера на уважение, спокойствие и обич, което позволява да 
се фокусирам  върху индивидуалните потребности на всяко дете в 
групата. Винаги подхождам към работата положително, последователно, 
с ясни и конкретни цели. За мен е важно взаимодействието между учителя 
и децата да се оществява по интересен начин, с подходящи методи и 
средтва. 

Неотдавна заемам длъжност “учител”, което само по себе си значи, 
че всеки ден се уча и откривам неща, които бих могла да подобря в бъдеще. 
Бъдещите ми планове са свързани с - развитие и обогатяване на 
професионалната ми квалификациия(придобиване на IV ПКС); посещения 
на обучения и семинари, подпомагащи професионалните ми качества.

Професията ми е творческа, дава възможност за креативност, 
себедоказване и самоутвърждаване. Много съм щастлива, че успях да 
открия своето призвание. Всичко това ме кара да се чувствала пълноценна 
и необходима.




