
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО 
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Старши учител 

Период за атестиране от м.09.2016г.до м.09.2020г.

ДГ №193,,СЛАВЕЙЧЕ“

*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 

ВПИ-Благоевград

Предучилищна педагогика-магистър

 ПКС –ДИУУ, 2017г. VПКС

 Квалификационни курсове

Вътрешноинституционални – 64 часа

(Съхраняват се в папка Квалификации)

Задължителни – 8,5 кредита

(Удостовренията  за квалификациите се

съхраняват в папка Лично досие.)



2. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ/УЧИТЕЛСКИ СТАЖ, БРОЙ 

ГОДИНИ

Общ брой учителски стаж – 31години

 ОДЗ№51,,Щурче“ – 19 години, учител.

 ДГ№193,,Славейче“- 12 години, старши учител



3. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Да бъда учител, за мен е призвание, мисия и голяма отговорност. 

Интересувам се, уча се и прилагам в работата си най-новите и иновативни 

методи на преподаване, стремя се да бъда в крак с новите технологии.

В процеса на обучение на първо място поставям детето с неговата детска 

индивидуалност, като намирам силните му страни. Основната ми цел е да 

развивам този потенциал, така че всяко дете да живее пълноценно, да бъде 

щастливо и да овладява трайни знания, умения и навици.

Привличам родителите като мои партньори в реализирането на този 

възпитателен процес, защото нашата цел е обща, а именно: Да спомогнем за 

израстването на детето като самостоятелна, мислеща и социално отговорна 

личност.

И не на последно място, в работата ми на учител , се стремя да съхранявам и 

предавам нашите традиции, защото знам, че да познаем себе си, трябва да 

познаваме корените си. А това ни дарява със сила в намеренията и делата.



ЧАСТ II. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА 

УСВОЕНИТЕ ЗНАНИЯ И ПРИДОБИТИТЕ УМЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ / ОТГОВОРНОСТИ НА 

УЧИТЕЛЯ

1. Планиране

В началото на всяка учебна година, в качеството на старши 

учител, изработвам тематично годишно разпределение

по Програмната  на ДГ 193 и учебните помагала

на издателство,,Изкуства“. Планирам провеждането

на годишни тержества и развлечения за обогатяване  на 

културата на децата.

В началото на учебната година планирам и допълнителни  

дейности за насърчаване на индивидуалното детско

развитие.

(Годишното разпределение се намира

в документацията на групата.)

Програма за обща подкрепа

2017/2018

Годишно Разпределение 

2018-2019

Годишно Разпределение 

2019-2020



Компетентности

 В работата си прилагам  компетентностен подход

за придобиване на ключови компетентности от 

децата.

 Стремя се непрекъснато да включвам всички деца в 

познавателния процес, за да се чувства всеки значим 

и оценен. Осигурявам допълнителни занимания с цялата

група по БЕЛ. 

 Работя допълнително по всички 

направления и с деца, които имат затруднения , и с деца

с изявени способности.

2017г.- Приказки на тревата 

2018г.- Моделиране с тесто

2019г. – Спорт сред природата2019г.- Ситуация по ИИ



 В работата си използвам: разговор, автодидактична 

игра, словесно-логическа задача, графично и действено

моделиране, театрализирана игра, елементарен

опит,свободна ролева игра, наблюдение и др.                              2017 г. – Ситуация по БЕЛ

2020 г. – Свободна ролева игра                                                                   2019 г. – Наблюдения сред природата



2. СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

 По време на педагогическата ситуация използвам 

индивидуална работа, работа в екип и интерактивни

методи на обучение.

 В началото на учебната година заедно с децата 2017 г. –Ситуация по БЕЛ

изработваме Правила за поведение в групата.

В ПВГ изработваме 3 правила и постепенно добавяме

нови.

 Таблото  с правилата стои на видно място и децата

се научават да ги спазват, защото сме ги 2018 г. – Правила в групата

договорили предварително заедно.

2019 г. – Ситуация по математика



3. ОБРАТНА ВРЪЗКА

 В работата си използвам двустепенна

скала  за самооценяване на интереса у децата за

3-та и 4-та група.

 В началото на  I ВГ извърших скрининг- 2017 г. - Скала за самооценка

тест на 3 год. деца.

 В началото и края на учебната година

извършвам входяща и изходяща

диагностика на всяко дете.

 На индивидуалните консултации запознавам

обстойно родителите с постиженията на детето им.

2019г. – Входяща диагностика

2019г. – Скрининг тест



4. УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА

 В работата си се ръководя от основните

принципи на етичния кодекс на общността. Всяко дете

притежава уникалност и стойност. Всеки има право

свободно да изразява мнението си , като зачита

останалите. 2018 г. – Пред паметник на И. Вазов

 Акцент в работата ми е формиране на гражданско

и национално самосъзнание у детето, позитивни

прояви и екипност.

 Провеждаме редовно: Ден на отворените врати,

седмица на книгата,  концерти, каним родители да 

запознаят децата с техните професии, 2019 г. – Мама и татко ни учат

организираме посещения на музеи и запознаване с културни 

забележителности.



III. МАТЕРИАЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ПОСТИЖЕНИЯТА ми НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СПЕЦИАЛИСТ

1. СОЦИАЛНА И ГРАЖДАНСКА КОМПЕТЕНТНОСТ /работа с 

участниците в образователния процес/ 

1.Активно участвам в работата на 
педагогическия съвет.

2. Активно участвам в комисии- Комисията по 
етика, Комисията за определяне на 
диференцирано заплащане, Комисията по 
дарения.

3.Активно участвам в организиране на 
концерти, изложби, базари.

4.Активно взаимодействам с родителите.

5.Участвам в проекти:,, Биоградинка“ и ,, 
Нестле за по-здрави деца“

6.Подпомагам методически и организационно 
млади и новоназначени учители.

(Резултатите от направените проверки за 
периода2016-2020г. са на съхранение в личното 
досие.)

2017г. – Великденски базар

2018г. – От конкурс – Фолклора на България

2019г. – „На добър час!“



ПРОЕКТИ

2017г. – Проект „Биоградинка“

2020г. – Проект „Нестле за по-здрави деца“



2. ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЛЪЖНОСТТА

 Изпълнявам отговорно и професионално задълженията си съгласно 

длъжностната характеристика.

 Активно участвам във всички форми на вътрешноинституционалната 

квалификация.

 В работата си като учител използвам дългогодишния си опит, но 

прилагам и иновативни педагогически практики.

 Познавам и прилагам държавните образователни стандарти.

 Отговорно и в срок изпълнявам задълженията си по водене, съхраняване и 

отчитане на документите на институцията.

 Оказвам методическа и организационна подкрепа и наставничество.



Благодарствени писма 

 От:

- Родители

- Колеги

- Работодатели

- Институции

- Др.



IV. МАТЕРИАЛИ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ФОРУМИ

06.05. – 08.05.2016г. – Участие в пътуващ семинар на 

тема „Ефективно взаимодействие между 

педагогически и непедагогически персонал“

2017г. - Участие в семинар на тема 

„Позитивно възпитание“



БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

1. Придобиване на  4 ПКС през 2021г.

2. Квалификация по ИТ през 2021г.

3. Участие в квалификационни курсове на тема: ,,Предизвикателствата на 

дистанционното обучението и приложението  му в ДГ“



САМОНАБЛЮДЕНИЕ

 Най-силната ми страна като учител е умението да поощрявам 

детското любопитство . Старая се да създавам у всяко дете висока 

самооценка и положителна нагласа към света. Отношенията между 

мен и децата са базирани на приятелство и толерантност. Няма как 

да бъдеш добър учител, ако ти самият не се учиш и развиваш 

непрекъснато, ако не се стараеш  да развиваш своя потенциал.


