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Учител

Период на атестиране от 2019-2020г.

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

o Образователно-квалификационна степен
СУ " Св. Кл. Охридски ", гр. София

Специална педагогика - бакалавър

o Квалификационни курсове
Вътрешноинституционални - 16 часа

(Съхраняват се в "Папка квалификации".)

Задължителни - 1 кредит

(Съхраняват се в "Папка лично дело".)



2. Професионален опит/учителски стаж, брой 
години

Общ брой учителски стаж -8 месеца

❑ДГ № 193 "Славейче" - 8 месеца, учител



3. Философия на преподаване

За мен добрият учител е онзи, който умее да преподава на достъпен и 
разбираем език.

В работата си като учител, поставям детето в центъра на образователният 
процес, фокусирайки се върху неговите индивидуални способности и 
потребности.

В процеса на обучението давам възможност на децата да мислят и творят, за да 
развиват своите способности. За мен е важно оценяването на труда и 
постиженията на децата в обучителният процес. Осигуряването на равен шанс 
за всички деца е мой приоритет.

Моята работа е призвание, отговорност и голямо удоволствие. Смятам, че 
един учител трябва да дава добър пример за подражание и се стремя към това.



ЧАСТ II. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
УСВОЕНИТЕ ЗНАНИЯ И ПРИДОБИТИТЕ УМЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ / ОТГОВОРНОСТИ 
НА УЧИТЕЛЯ

1. Планиране

Взимам участие в преструктурирането на учебното 
съдържание, съобразно интересите на децата.

В обучителният процес използвам иновативни методи 
за преподаване. Прилагам компетентностен подход в 
работата си с децата. 
Работя допълнително индивидуално и с деца, които 
имат затруднение и с напреднали деца. За мен са важни 
компетентностите в областта на българският език. 
Осигурявам допълнителни занимания по БЕЛ с цялата 
група. Също много важни са математическите 
компетентности и формирането на умения за 
здравословен начин на живот и спорт.

2020г.- Ситуация по математика

2020г. - Планиране на допълнителни 
дейности



В работата си използвам 
интерактивни методи: 
театрализирани игри, 
свободна ролева игра, 
наблюдение, разговор.

Редовно използвам 
интерактивна дъска.

2019г.- Театрализирана игра

2019г.- Свободна ролева игра
2020г. - Ситуация по ОС

2019г.- Свободни игри



2. СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

o В началото на учебната година , заедно с децата изработваме 
Правила за поведение в групата. Правилата се напомнят 
ежедневно и се онагледяват на видно място.

o По време на ситуация създавам и поддържам позитивна работна 
атмосфера. Използвам разнообразен дидактичен материал.

o Използвам редовно и интерактивна дъска. С желание изработвам 
необходимите за ситуациите дидактични материали.

o Обръщам голямо внимание на спазването на книжноезиковите 
норми на българският език.

2019-2020г. - Правила 
за ПВГ

2019г. - Ситуации по ИИ

2020г.- Ситуация по ФК



3. ОБРАТНА ВРЪЗКА

o Извършвам входяща диагностика на всяко едно от децата.

o Използвам ежедневно наблюдения.

2019г.- Входяща диагностика

2020г. - Свободни занимния по избор



4. УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА

o Планирам и организирам работата си в рамките 
на основните и допълнителните форми на 
педагогическо взаимодействие. 

o Имам индивидуален подход към всяко дете.
o Стремя се да разрешавам възникнали 

конфликтни ситуации между децата.
o Насърчавам по-плахите деца.
o Провеждаме редовно : седмица на книгата, ден 

на отворените врати,ежемесечни и 
индивидуални консултации ,а също каним 
родители да запознаят децата със своите 
професии.

2019г.- "Мама и татко ни учат"

2020г. - Разходка на 
двора



III. МАТЕРИАЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ 
ПОСТИЖЕНИЯТА ми НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ

1. СОЦИАЛНА И ГРАЖДАНСКА КОМПЕТЕНТНОСТ
/работа с участниците в образователния процес/

o Активно участие в работата на педагогическия 
съвет.

o Взимам в участие в изпълнението на стратегията 
на ДГ193 "Славейче".

o Активно участие в организирането на занимания 
по интереси или допълнителни форми на 
педагогическо взаимодействие.

o Активно взаимодействие с родителите.

o Участие в проект: "Нестле за по-здрави деца".

2020г. - Проект "Нестле за по-здрави деца"

2019г.- Занимания по интереси



2. ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

o Като новопостъпил учител, аз се старая да изпълнявам 
ефективно отговорностите си, а също и възложените задачи.

o Полагам усилия постоянно да разширявам знанията си, чрез 
самоподготовка и чрез включване в организирани обучения ,и 
след това да ги прилагам на практика.

o Познавам и прилагам държавните образователни стандарти.

o Отговорно и в срок изпълнявам задълженията си по водене, 
съхраняване и отчитане на документите на институцията.



3.БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

o Да добия образователно-квалификационна степен- бакалавър.

Специалност- Специална педагогика(2020г.)

oДа добия образователно-квалификационна степен- магистър.

Специалност- Начална и предучилищна педагогика(2022г.)

oДа участвам в квалификационни курсове .



4. Самонаблюдение
Подхождам към работата си положително, последователно, с ясни и 
конкретни цели. Умея да комуникирам, да запазвам самообладание в 
трудни ситуации. Осигурявам спокойна и уютна атмосфера, защото за мен 
е важно детето да пристъпва прага на детската градина спокойно.

От скоро заемам длъжността "учител", което означава, че всеки ден аз се 
уча на нещо ново и откривам неща, които мога да променя в бъдеще.

За мен е важно взаимодействието между учителя и детето да се 
осъществява по интересен и увлекателен начин за децата.

Обичам работата си и съм радостна, че това се усеща от децата.

Получавам голяма обич от децата и това си проличава в детската им 
усмивки, топлите прегръдки и веселият детски смях.


