
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО  на

Марияна Ангелова Лазарова                                        

Старши учител

Предучилищна педагогика

Период за атестиране от 2016г до2020г.

ДГ 193“ Славейче“ 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
• Софийски университет“ Св. Климент Охридски“

19.06.1992 г. магистър ПУП

ПКС 

• ДИУУ София  2017г  - 4 ПКС

Квалификационни курсове

• Вътрешноинституционални – 64 ч.

( протоколите се съхраняват от Директора)

• Задължителни –7,5бр. кредита

(Копия от сертификатите се съхраняват в личното ми дело)



2. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ/УЧИТЕЛСКИ СТАЖ, 
БРОЙ ГОДИНИ

Общ брой учителски стаж: 38г. 2м.

• ЦДГ №50 София - 1м. 25дни 
детски учител

• ЦДГ №53 София - 2г. 8м.
детски учител 

• ЦДГ №58 София - 4м 15д

• ДГ №193 София - 34г



3. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Детето се забавлява и играе в различните видове дейности, но заедно с това проявява и разширява своите нива

на компетентност и очаквани резултати , посочени в стандарта за всяка възрастова група по всички направления.

Според мен учителя трябва да осигурява емоционално благополучие на всяко дете и да подпомага пълноценната

изява на познавателните, интелектуалните , социалните, творческите и практическите умения на всяко дете в

зависимост от индивидуалните му възможности. Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и

образно, на достъпен и разбираем език,да усъваршенства постоянно знанията и опита си.

Приложението на интегрирани педагогически технологии и създаване на интерактивна възпитателно –

образователна среда, трябва да бъде насочена към формиране на ключови компетентности на детето и готовност

за училище.

Затова се стремя да прилагам разнообразни методи на взаимодействие с децата, които да ги мотивират за

пълноценна изява по време на основните и допълнителни формиДецата приемат много добре различните видове

информационни и комуникационни технологии и аз ги използвам. Стремя се да прилагам в работата си най-

новите и иновативни методи на преподаване и да бъда в крак с новите технологии. Съобразявам се с интересите

и желанията на децата . Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развитието

на индивидуалните потребности на детето.



1.     Планиране:
Планирам в началото на всяка учебна година тематично годишно разпределение по Програмната система на ДГ 193 и учебните

помагала на изд. “Изкуства “При интерес на децата включвам теми, които не са в учебното съдържание – например: “ На гости

при африканските животни”,” В света на космоса”, “ Къщата на растенията”, Музикални дидактични игри,” Красотата на

доброто и усмихнато дете”

Планирам дейности за подкрепа на личностното развитие на децата( дидактични игри,драматизации,

конструктивни,познавателни- според индивидуалните потребности на детето) В група “Звездица”работя по темата “Формиране

на общочовешки ценности и добродетели”,а това изисква планиране и подготовка на материали свързани с темата ( литературни

творби, детски филмчета, народно творчество и обичаи).

Планирам съвместни дейности с родителите- (Запознаване с професията на родителите “, Да почистим гората заедно”( деца,

родители, учители), открити практики- “ Ден на отворените врати”, празници, развлечения, екскурзии сред природата и

запознаване със забележителностите на гр. София. При планиране работя в екип с колегата и музикалния ръководителпри

ДГ193”Славейче”.

Съобразявам се с годишния план на детската градина национолни ,официални и битови празници в България.

Всяка година планираме излжба: рисунки, конструктивни модели, декоративни пана,фигури от пластелин ,с тяхпредставяме

творческия потенциал на децата от групата.

Протоколи от проверка на директора-(съхраняват се в личното ми дело)

ЧАСТ II. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ 

НА УСВОЕНИТЕ ЗНАНИЯ И ПРИДОБИТИТЕ УМЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ / ОТГОВОРНОСТИ НА 
УЧИТЕЛЯ

2019 2018 2019 2019



2. СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

 За  всяка възрастова група  изработваме заедно с децата правила. Те  стоят на 
видно място в групата и децата , особено в 3 група, сами съблюдават спазването 
им.Мотивирам ги като се старая да им създавам положителна нагласа още в 
началото на деня, через музика,песни, мзикално- подвижни игри и избор на 
свободни игри. Децата са водещи ,а аз ги следвам в желанията им.Използвам 
индивидуален и диферинциран подход.

 Старая се във всяка ситуация да включвам всички деца, независимо дали са по-
изявени или имат трудности при усвояването на учебния материал.Стимулирам и 
поощрявам всяко дете, за да бъде уверено в собствените си възможности и по 
лесно да преодолява трудностите.

 Всеки ден използвам електронните учебници и други електронни ресурси на 
изд. „Изкуства “., дискове и клипчета с детски песни. Гимнастика сутрин е с 
музикални клипове и  и подходящи подвижни игри или танци

 В основните  и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие 
използвам презентации например:изобразителна ,конструктивна дейности, 
природни дадености и забележителности.

Прилагам компетентностен подход в работата с децата: 

 По всички направления използвам интерактивни игри, работа по групи и се  
старая  да мотивирам децата за работа в екип (особено  в 3гр)

 През 2017г децата участваха в проект на фондация «Четири лапи»

От учебната 2019/2020 г . група Звездица участва в проект на „ Нестле-”За по-
здрави деца”“. С децата  изучаваме полезните храни, правилният начин на 
хранене, ползата от водата, обич към животните и опазването на природата .

 През учебната 2019/2020 г. група “Звездица “ участва в конкурса “Най-красива 
картичка за мама “ организиран от издaдателство “ Просвета” . Имаме дете от 
групата удостоено с грамота .

2016

2020

2020
2020



3. ОБРАТНА ВРЪЗКА

 Използвам и различни  дидактически тестове и задачи. 

Основата на оценката са централно зададени норми и 

изисквания (стандарти),анализ на входно/изходно ниво

 За да получа обратна връзка използвам формуляр на изд.»Бит 

иТехника» за установяване социалния статус на всяко дете в 

групата.С това разбирам кои са лидерите и аутсайдерите и 

какво да предприема  ,планирам за изграждане на по голямо 

самочувствиеи преодоляване на обучителните затруднения при 

някои деца.

 Използвам методи за наблюдение,сравнение, разговори с деца и 

родители, анкети,рисунки В индивидуалните консултации 

запознавам родителите с постиженията на децата.

2020

2018



4.   УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА/КЛАСА

 В началото на всяка учебна година запознавам децата и 
родителите с Етичния кодекс за работа с деца, обсъждам, 
дискутирам, включвам клаузи от него в правилата за работа в 
групата.

 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 и на мнение, 
свобода на мисълта и право да ги изразява свободно. Тези 
принципи обсъждаме с децата и техните родители. Акцент в 
моята работа е формиране на гражданско самосъзнание у 
децата, позитивни прояви, екипност и др. Провеждам ситуации 
разкриващи традициите и заедно с родителите запознаваме 
децата в различните професии.

2020



III. МАТЕРИАЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ПОСТИЖЕНИЯТА ми НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СПЕЦИАЛИСТ

1. СОЦИАЛНА И ГРАЖДАНСКА КОМПЕТЕНТНОСТ /работа с 

участниците в образователния процес/ 

Активно участвам в работата на педагогическия съвет.

Старая се да давам конструктивни предложения за подобряване на учебно-
възпитателната работа.

Активно взаимодействие с родители – консултации.

Работни групи и комисии в които участвам :
➢ Комисия за организиране на квалификация и работа по проекти в 
ДГ 193
➢ Комисия за защита при бедствия и аварии в ДГ 193
➢ Група за противопожарна защита в ДГ 193
➢ Група за безопасни условия на труд в ДГ 193
➢ Комисия за определяне на диферинцирано заплащане на 
учителския труд в ДГ193 
➢ Председател на ОбКС р-н Лозенец
➢ Председател на СО при ДГ 193



2. ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

 Опазване живота и здравето на децата 

 Методическа подготовка

 Работа в екип

 Отговорност, коректност и лоялност

 Организационни способности

 Водене документацията на групата

 Много добра комуникация с родители и деца



Благодарствени писма 

От :

- Деца

- Институции
2017

2017 2017 2019



Доказателства от участие в проекти

Проект на Нестле
“За по здрави деца”

Проект на Фондация 
“Четири Лапи”
“За животните с любов”

Доказателства за сътрудничество с родители

“Да опазим гората чиста”



Доказателства за игри, ситуации и дейности в 
група “Звездица” от 2016 – 2020г.

Седмица на книгата

2018
Игри и ситуации

2019 2020 2019

Есенна изложба

2018

Екскурзии

2020

2019

2019

2018

2017

2019



БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

1. Придобиване на 3 ПКС.

2. Компютърен курс за придобиване на по 
големи умения идруги софтуерни програми 
свързани с учебната дейност.

3. Участие в квалификации.



САМОНАБЛЮДЕНИЕ
 Считам ,че съм организиран и позитивно мислещ 

човек. Зачитам и уважавам чуждото мнение.

 Старая се да бъда иновативна и креативна в процеса 
на работа с деца.

 Имам умения за работа в екип и съблюдавам 
принципите на лоялност и коректност.

Моето мото е :

“ Всичко, което наистина трябва да знам, за да се науча 
как да живея,как да правя, как да се държа съм научила 
в детската градина.

Мъдростта не е горе на върха, където блести 
заветната диплома, а там в пясъчника на детската 
площадка, в предучилищната група”

Робърт Фулъм


