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*Забележка:
Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълнение и актуализация във всеки един момент от дейността ми като учител.



Институт за детски начални учители 
 „Надежда Крупская“, гр. София
Професионална квалификация – полувисше
специалист
Специалност – детски учител
Квалификационни курсове

Вътрешноинституционални – 64 часа
(съхраняват се в папка квалификации при
директора на ДГ №193 „Славейче“)
Задължителни – 4 кредита (съхраняват се в
папка "Лично дело“)

Част I: Общи данни
Образование1.



ЦДГ 93  –  2 години, учител

ЦДГ 155 – 4 години, учител

ДГ 193 – 35 години, учител

Общ брой години учителски стаж - 41
години

2. Професионален опит/учителски стаж
Брой години



„Моята философия на преподаване е, че всички деца са
уникални и трябва да се предоставя образователна среда, която да
 стимулира тяхното физическо, психическо,
емоционално и социално развитие. Желанието ми е да създам такъв тип
атмосфера, в
която децата да изявят своя потенциал и да споделят идеите си. В същото
време
им обръщам внимание на етиката в човешките взаимоотношения и
социалната интеграция,
за да са максимално подготвени за следващата стъпка, а именно
училището.
Въвличам родителите им във възпитателния процес, за да може да има
синхрон
между домашното и учебното възпитание.“

3. Филосoфия на преподаване



 Планиране - в началото на всяка учебна година,
изготвям годишно разпределение по програмната
система на ДГ 193 "Славейче" и помагала на издателство
"Изкуства" (съхранява се в документацията на групата)

1.

Тържества  и други развлечения по различни теми, чрез
използване на иновативни методи, MS Office,интерактивна
дъска:
-сезони
-патриотично възпитание
-опазване на живота и здравето на детето

Част II: Документи за практическо приложение на
усвоените знания и придобити умения 
Педагогически компетентности/ отговорности на

учителя

годишно разпределение



Тържества  и други развлечения по различни теми, чрез използване на
иновативни методи, MS Office,интерактивна дъска:

Входящо и изходно ниво на децата
План за подкрепа - за деца, които изостават или са напреднали (отразява
се в дневника на групата)

Допълнително подкрепа на личностното развитие на децата

 
-сезони
-патриотично възпитание
-опазване на живота и здравето на детето
 

 

 
 



Седмица на четенето 2016

Моделиране с тесто
2017

Разходка сред 
природата 2019Ролеви игри 2018



Заедно с децата се изготвят правила в групата, като
децата следят за тяхното спазване и се коригират
сами, а ако възникне проблем се обръщат към
учителя
Според планирането за деня се старая да поднеса
материала по достъпен начин за децата (чрез игри,
интерактивна дъска, примери)

 

2. Стратегии и методи на преподаване

Обръщам внимание на правоговора и начина на изразяване на децата
като им давам коректен пример
В работата си използвам: разговор, автодидактична  игра, словесно-
логическа задача, графично и действено моделиране, театрална игра,
свободна ролева игра, наблюдение и др.



ситуация математика 2019 ситуация математика 2017



Анализ на напредъка на децата, чрез входящо и изходящо ниво
Използвам различни дидактически тестове и задачи за
определяне на напредъка на децата
Предоставям на децата анкета за оценка на задачите и
заниманията, за определяне на индивидуалните им интереси

 

Родителите присъстват на тържества и открити моменти, за да видят как се
справят децата, след това искам от тях обратна връзка
 Родителите попълват анкети 
Има"час на родителя", на който обсъждаме индивидуално напредъка на
детето и как да синхронизираме работата по развитието му.

 

3. Обратна връзка

Децата:

Родителите:



4. Управление на групата
Етичният кодекс на общността е нещото, от което се ръководя в своята работа
и се стремя да го предам на децата. Опитвам се да им покажа, че те трябва да
имат гражданска позиция и активното им участие в обществото е много важно.
Освен това, че всеки има свободата да изказва мнението и идеите си, но също
така трябва да зачита мнението  на другите, дори и да е различно. Уча ги да са
любезни, толеранти и да уважават всички, особено по-възрастните и
различните. 
Давам им съвместни задачи, за да се научат да бъдат част от екип.
Обръщам внимание на грижата за собственото им здраве , чрез лична
хигиена, спорт, хранене и др.
Говорим си за опазването на околната среда и грижата за природата.
Имаме специално време, в което им обяснявам за различни традиции, както
български, така и на други националности.
 
 



Разходка из София 2018

"Мама и татко ни учат" 2019



Част III: Материали, представящи постиженията
ми на педагогически специалист 

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

1.

Активно участие в педагогичския съвет
Участие в изпълнението на Стратегията на детската градина
Подпомагам младите специалисти
Участвам в различни работни групи
Активно взаимодействам с родителите
Участвам в организирането на различни тържества, театри, занимания по
интереси, екскурзии и др.
 

Протоколите от проверките за работата ми се съхраняват в личното ми досите



Великденски базар 2017
Великденски базар 2016



Проекти

Четири лапи 2018 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



Самонаблюдение

Смятам, че силните ми страни като учител са умението ми бързо да
установявам връзка на доверие с децата, за да можем лесно да
работим. По този начин мога да идентифицирам интересите и
силните страни на всяко едно, за да може да ги развие, като
въвличам и родителите в този процес.
Старая се да има помогна да си изградят реалистична и стабилна
предства за света и колко е важна ролята им във всеки един аспект
от живота.
 



Придобиване на 5 ПКС

Курс по обучение за интерактивни методи при
работа с деца

 

 

Бъдещи планове


