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ПОРТФОЛИО
на

Даниела Ангелова Иванова
старши учител в ОУ“Митрополит Авксентий Велешки“ – начален етап

Учителската професия
е призвание и мисия.
Призвание, защото всеки
ден в класната стая за мен е
необикновен, неповторим. Умея да
работя с децата, да споделям
техните вълнения, да преподавам
така, че знанието да достигне до
всяко дете.
Мисия, защото осъзнавам, че
всяко едно дете, независимо от
неговите възможности, етнос и
особености, трябва да получи
образование. И началото на това
образование поставям аз.

Част I. ОБЩИ ДАННИ

Образование
• Институт за начална педагогика
„Академик Тодор Самодумов“ гр.Дупница
Специалност „Начална педагогика“
Степен – Бакалавър
• IV ПКС

ТРУДОВ СТАЖ
ОБЩ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАЖ
ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ

32 години
Старши учител в начален етап

• НУ“Петър Берон“

нач.учител

1989г.

• ОУ“Самоковска комуна“

библиотекар

1991г.

• ОУ“Самоковска комуна“

учител

1993г.

• НУ“Петър Берон“

учител

1994г.

• ОУ“Митр.Авкс.Велешки“

учител

1996г.

• ОУ“Митр.Авкс.Велешки“

възпитател

2004г.

• ОУ“Митр.Авкс.Велешки“

ст.учител

2014г. – до момента

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ
• Старая се да възпитам у учениците си отговорност , самостоятелност ,
прецизност , критичност и умение за самоконтрол и самооценка и най –
вече да бъдат родолюбци.
• Като начален учител винаги се стремя да науча учениците си първо
да повярват в собствените си сили , а след това , че няма нищо
непостижимо , когато се работи с желание .
• Уча децата без страх и притеснение да изказват и защитават своето
мнение. Да изпитват уважение към себе си , родителите , близките ,
училището и учителите .

Обучения
Квалификационни курсове:
- Вътрешноинституционални – 64
- Външноинституционални – 7 кредита
• Работа по проект „Твоят час“ – 2017г.
• Работа по проект „Подкрепа за успех“ – 2020 г.
• Професионално обучение „Компютърна грамотност и работа с продуктите на
Microsoft” – 2005 г.
• Методика на обучението по БДП – 2006 година
• „Базови и специфични компютърни умения на учители“ - 2007 г.
• Курс за формиране на специфични умения за работа в училищни комисии по БДП –
2007 година
• Румъния – 19 век, българската следа в светското образование в Румъния
• Мотивация, комуникация и работа в екип

Обучения
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Придобита V ПКС – 2010 година
Сертификат от проект „Да развием шарената черга“ – 2012 г.
Придобита IV ПКС – 2015 година
Интерактивни методи и техники в обучението по БДП – 2017 г
Обучение „Професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти“ – 2017г.
„Мотивация, комуникация и работа в екип“ - вътрешноинституционална квалификация
„Светиня за Струга и българския народ“. „Педагогическо общуване“ вътрешноинституционална квалификация
„Играта като интерактивен метод на обучение в образователния процес“ - институционална
квалификация
«Фолклорът – нишка на разбирателство между балканските народи»
Мирно решаване на конфликти
Специфични особености при работа с деца със СОП
Общ регламент за защита на личните данни GDPR

• Безопасност на движението по пътищата. Методика на преподаване
• Портфолио на учителя. Атестация и самооценка в образованието
• Обсъждане на учебните програми и учебниците по съответните учебни дисциплини,
на учебните планове, ЗП и ИУЧ, техните особености и изисквания
• Обучение за работа с Envision
• Обучение за работа с електронен дневник
• Мотивация на учениците за активно учене чрез мултимедийни уроци
• Провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда. Classroom
• Работа във виртуална класна стая в електронна платформа Школо
• Работа в електронна среда с приложението Google Meet
• Повишаване мотивацията за учене у учениците чрез арт изкуството – стъпка по стъпка
• Обучение по компютърно моделиране «Компютърна анимация»

ЧАСТ II. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА УСВОЕНИТЕ
ЗНАНИЯ И ПРИДОБИТИТЕ УМЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ / ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ
Ритмично
разпределям
учебното
съдържанние
в
тематичното
годишно
разпределение, което е в електронния
дневник Shkolo, предвиждам възможности за
преструктуриране, съобразено с интересите
на учениците в образователната среда.
•
За да се насърча развиването на
ключови компетентности в перспективата на
ученето през целия живот, на всички
равнища модели на образование, обучение и
учене осигурявам подкрепа с цел: да се
развият качествено образование и грижи в
ранна детска възраст, да се продължи
подобряването на училищното образование и
да се осигури отлично преподаване.
•

Проектно – базирани дейности във време на
пандемична обстановка в страната, дистанционно
провеждане на часове и тържества с учениците от IV
„в“ клас

Разработване на план конспекти на отделни
уроци и тематични разпределения

Планиране и използване на иновативни методи за преподаване, диагностика и за
оценяване на резултатите на учениците? Прилагане на компетентностен подход в
работата по придобиване на ключови компетентности от учениците по чл. 77, ал.1
от ЗПУО

1. Планиране
Целите, съдържанието и характеристиките
на общообразователната подготовка по ал. 2 се
определят
с
ДОС
за
общообразователната
подготовка. А в своята работа обхващам следните
групи ключови компетентности:
• компетентности в областта на българския език;
• математическа
компетентност
и
основни
компетентности в областта на природните науки и
на технологиите;
• умения за учене;
• социални и граждански компетентности;
• инициативност и предприемчивост;
• културна компетентност и умения за изразяване
чрез творчество;
• умения за подкрепа на устойчивото развитие и за
здравословен начин на живот и спорт.

Урок по математика с II „в“ клас
за учебната 2017/ 2018 година

2. СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
• В своята работа като учител създавам и поддържам
позитивна работна атмосфера, с цел постигане на
планираните от мен в началото на учебната година
резултати.
• В началото на учебната година запознавам учениците с
Правилата за работа в клас и магнитното табло, с
което маркираме отсъстващи ученици и тяхното
поведение. Децата сами определят кой да бъде
поставен в «слънцето» и «облачето». Учениците сами
съблюдават спазването на правилата, тъй като
предварително сме ги договорили между всички и
коментираме тяхното поведение ежедневно.
• Във всеки индивидуален урок се стремя да управлявам
динамиката му като използвам възможностите на
индивидуалната
и
екипната
работа,
на
междупредметните връзки и интерактивните методи
на обучение.

Интерактивен урок по Човекът
и природата в IV „в“ клас през
учебната 2019/2020 г.

Открит урок в общинска библиотека гр.Самоков
с III „в“ клас за учбната 2018/ 2019г.

Доказателства:

Методът „Ученик учи ученик“ в часовете по изобразително
изкуство с II „в“ клас в учебната 2017/ 2018 год.

Участие на II „в“ клас 2017 год. в
благотворителната кампанията
„Да помогнем на Емо“

Тържество за края на учебната година с аниматори –
I „б“ клас в учебната 2020/ 2021 год.

3. ОБРАТНА ВРЪЗКА
• В работата си използвам скала за самооценка, по която учениците сами
оценяват постигнатите резултати.
• Използвам и различни дидактически тестове и
задачи за входно, междинно и изходно ниво.

• Основата на оценката са централно зададени норми и стандарти. Те служат
за съпоставка с индивидуалните постижения.
• На родителски срещи запознавам родителите с постиженията на учениците,
оценките, които съм поставила и препоръките ми към тях.

Доказателства:
Наградени ученици от СБУ, за участие в
• Образци на тестове, разработки, входни/изходни нива. състезанието
„Аз и цифрите“ 2018/2019 г.
• Постигнати резултати от учениците в учебните часове, на различни
състезания към СБУ – участия на училищно, регионално, национално и
международно ниво.

Наградени ученици от СБУ, за участие в
състезанието „Аз и цифрите“ и „Аз и
буквите“ 2020/2021 г.

Изготвен тест и диагностика за
отчитане на резултатите от него,
през учебната 2019/2020 год.

4. УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСА
• В началото на всяка учебна година запознавам
• учениците и родителите им с Етичния кодекс за работа
• с деца, Правилник за вътрешния ред в училище, обсъждаме, дискутираме, включваме го в
Правилата за работа в клас.
• Провеждаме здравни беседи, ситуации, разкриващи традициите в различните етноси,
организирам срещи с родители и специалисти, които да запознаят децата с различните
професии.
• Стремя се да спазвам моралният кодекс за работата с деца, който има за цел:
1. Да представят основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да
знаят и спазват в своята практика.
2. Да утвърдят волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата им
дейност.
3. Да насочват поведението и подпомогнат работещите с деца в решаването на етични
дилеми, които срещат в своята практика.
4. Да очертаят моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към
семейството, помежду им и към обществото.

III. МАТЕРИАЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ПОСТИЖЕНИЯТА МИ НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ
• Активно участие в работата на педагогическия съвет
• Активно участие в организирането и провеждането на олимпиади,
състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на
допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в
предучилищното образование
• Активно взаимодействие с родителите.
• Участие в дейности по проекти.
• Подпомагане методически и организационно млади и новоназначени
учители.
• Работа в методическото обединение.

Доказателства:
1. Примери за материали, които съм разработила – магнитно табло с
правила на класа, дидактически материали за различни теми от
годишното разпределение по дисциплини.
2. Примери за дейности, които сте организирали с учениците – излети
до близки местности, посещения в градския музей, сградата на
община Самоков, джамията, градски църкви, екскурзии, театрални
постановки, изложби.

Магнитно табло

3. Примери за организация на ЗИП – по БЕЛ и математика за учебната
2018/2019 год., които разработих са прикачени в електронния
дневник.
4. Примери за иновации в стратегиите на преподаване – в работата си
използвам екипна организация и много често метода Мозъчна атака.

5. Примери за допълнителна литература, която предоставям на
учениците – книги, които са извън задължителната подготовка,
презентации от Уча.се, интерактивни тестове от Envision.play.

Посещение на градски музей
с учениците от III „в“ клас, за
учебната 2018/2019 г.

Открит урок по проект „Твоят
час“ с ученици от II „в“ клас в
учебната 2017/2018 г., пред
ученици от IV класове

Участие на учениците от II „в“
клас в Сладкодумни страници –
училищен празник през
учебната 2017/2018 год.
Час по родолюбие – местността
„Кръста“ гр. Самоков, III „в“
клас – учебната 2018/2019 г.

Констативни протоколи от проверки
Работата ми като учител,
често подлежи на различни видове
проверки. През месец ноември 2017
г., по време на проверка от зам.
директора в час по математика в II
„в“ клас, бяха направени следните
констатации:
• подробно припомняне на
знанията;
• спокойна и творческа
атмосфера;
• разнообразни задачи;
• плавно преминаване от
обобщение към нова тема.

Участие в проекти:
• Проект „Подкрепа за успех“ – в
учебната 2019/2020 г.
• Проект „Твоят час“ - в учебната
2018/2019 г. – група „Акорди“
• Проект „Твоят час“ - в учебната
2017/2018 г. – група „Искрици“
Урок по
математика с
ученици по
проект „Подкрепа
за успех“ 2019/
2020

Урок по музика с група „Акорди“ –
учебната 2018/2019

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ
• Придобиване на III ПКС – 2020 г.
• Участие в квалификационни курсове – 2020-2024 г.

• Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор
на подходящи, нови и интересни методи, средства и
материали, подходящи за различните теми по учебни
предмети.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ
• Притежавам добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно
мислене, добра работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност,
организираност,
сътрудничество
с
учители
и
родители,
коректни
взаимоотношения с учителския колектив, добри контакти с деца и родители,
уважение и стимулиране на уникалността и индивидуалността на всяко дете.
• С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички деца от класа.
Работя фронтално, групово и индивидуално, подготвям индивидуални
материали за работа на децата, съобразно възможностите им. Затова в уроците
разпределям задачите за самостоятелно изпълнение според степента на
трудност и възможностите на всеки ученик.
• Прилагам нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното
необходими
за
образование,
държавните
образователни
стандарти,
професионалното изпълнение на задълженията и отговорностите от
длъжностната ми характеристика и етичните норми.

