
Професионално портфолио
на

Даяна Иванова Зашкева

Учител ГЦОУД

начален етап

Период на атестиране от 2017 до 2021 година

ОУ „Митрополит Авксентий Велешки

*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

СУ “Св. Климент Охридски, гр. София, 2016 г.

учител по География и икономика- бакалавър

2. Професионална квалификация

• ПКС- ДИУУ, 2019г.  V ПКС

• Квалификационни курсове

Вътрешноинституционални – 64ч.

Задължителни – 6 кредита



2. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ/УЧИТЕЛСКИ СТАЖ, 
БРОЙ

ГОДИНИ
Общ брой учителски стаж – 4 години

ОУ „Митрополит Авксентий Велешки’’



3. Философия на преподаването
Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност.

Аз вярвам във фокусирането върху индивидуалните
потребности на учениците в процеса на учене. Моето
убеждение е, че е необходимо индивидуалните различия да се
разпознават, уважават и поощряват. Аз смятам, че всички
ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги
идентифицира и надгражда. Освен основната цел на урока-
предаване на информация, се стремя да разбера и вътрешния
свят на своите ученици, техните стремежи и интереси,да
бъда съветник, приятел и помощник.



ЧАСТ II. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА
УСВОЕНИТЕ ЗНАНИЯ И ПРИДОБИТИТЕ УМЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ / ОТГОВОРНОСТИ НА
УЧИТЕЛЯ

1. Планиране

За четиригодишния атестационен период имам изготвени 4 годишни
тематични разпределения за целодневен режим и 2 по география и икономика.
За основа използвах предложените от издателство „Просвета плюс“ варианти,
но ги разширявам и обогатявам с нуждите на учениците в класовете, в които
преподавам. Всяко едно от тях отговаря на Държавните образователни
стандарти и на очакваните заинтересовани страни.

Имам участие в изготвяне на 2 на брой планове за допълнителна
подкрепа за двама ученици със специални образователни потребности. За всеки
от случаите беше сформиран екип с регулярни срещи и редовно обновяване на
нужната документация.



• Иновативни методи на преподаване и оценяване
Стремя се непрекъснато да включвам всички

ученици в познавателния процес, според техните
потребности, като целта е развитие и напредък, както за
тези, които имат обучителни затруднения, така и за по-
изявените ученици.

В работата си често използвам: обсъждане на
реален проблем, електронни учебници и презентации,
видео уроци и тестове от образователен сайт „Уча се“,
работа по проекти, дискусия, мозъчна атака и работа в
групи.

2019г., VII клас 
час по география- работа по групи

Работа с интерактивен дисплей 



2.Стратегии и методи на преподаване
В началото на учебната година изработваме с децата от

целодневния режим на обучение Правила за работа в клас. Смятам че
това допринася за позитивната работна атмосфера. Децата сами
определят и записват правилата. След завършването му бива окачен на
видно място.

Планирането на урока ми помага да преподавам по-ефективни
уроци. Добре планираният урок е също така по-ангажиращ и интересен за
учениците. Те ще го харесат повече и образователните резултати ще бъдат
по-добри, когато урокът е добре структуриран.

В практиката си се стремя да планирам и структурирам по най-
добрия начин уроците си по география и работата в целодневен режим -

План на урок 
по география

План за работа 
в ГЦОУД



2018г. VI клас- Занимания по интереси в ГЦОУД
Фитнес на открито

2017г. V клас- Занимания по интереси в ГЦОУД
Посещение на противопожарната служба

Дейности, организирани с ученици



Дейности, организирани  с учениците 

2018г. VI клас- отбелязване на Деня на Земята  



Дейности, организирани с ученици

2019г. VII клас- час по география
работа в групи и попълване на контурна карта

2019г. VII клас- отлично попълнени 
държави и столици от учениците 



Дейности, организирани с ученици

22.04. 2021 г.- отбелязване на Деня на Земята



Проектно-базирана дейност

2020г.- VI клас
Образованието в 21 век

 

 

Южна Корея 

 

2020г. VII клас- презентация 



3. Обратна връзка

Методите за оценка, които използвам са различни
в зависимост от класа, отделния ученик както и
поставената задача. При групова работа поставям
групова оценка. При приключване на раздел- изготвям
тест.

Много важна част от процеса на оценяване се
явява „самооценката“. Ако успеем да накараме
учениците да добият адекватна самооценка за своите
знания и умения, то ние ще ги стимулираме за още по-
амбицираното им усвояване и развитие.

Резултати от изходно ниво 

 
 По  География и икономика 

 Клас VIа,  VIб,  VIв,   

Учител Даяна Зашкева 

 

1. Количествен анализ 

 

клас форма 

на 

проверка 

/тест/ 

брой 

ученици 

нея

ви

ли 

се 

оценки сред

ен 

успе

х 

двойки тройк

и 

четво

рки 

петици шестици 

VIа тест 24 - - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6 7    11                                                                                                                                                                                                                                                 5.20 

VIб тест 21 - - 1 7 4 9 5.00 

VIв тест 25 - - 1 9 10 5 4.76 

          

          

          

 

2. Качествен анализ 

 

Усвоени знания Неусвоени знания 

 

Учениците в  VІ-те класове са с много 

добро представяне на изходното ниво. 

Определят географското положение, 

големината и границите на Южна 

Америка, Северна Америка, Азия, 

Австралия и Океания по карта. Познават 

особеностите на тяхната природа, 

население, политическа карта и 

стопанство.  

 

 

 

 

 

 

 

Основно пропуските са в познанията за 

определени крайбрежни форми или 

форми на релефа.  

 

Затрудненията са свързани с 

изразяването на мнение по определени 

географски въпроси и  липса на 

мотивация за работа от страна на отделни 

ученици. 

 

3. Мерки за отстраняване на пропуските 

 

- Консултации с изоставащите деца 

2018г.- анализ на изходни нива



Обратна връзка

2020г. Иван Димитрв- допуснат до участие на 
националния кръг на олимпиадата по 
география и икономика с 192 точки

2020г. Иван Димитров-
11-то място на националния кръг на 
олимпиадата по география и икономика



4. Управление на групата

• В началото на всяка учебна година запознаваме
учениците и родителите с Етичния кодекс за
работа с деца и Правилника на училището.

• 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. Всяко дете притежава
неповторима уникалност и стойност. На всяко дете
е гарантирано правото на свобода на изразяване
на мнение, формиране на собствени възгледи и
правото 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, участие в тържества.

2019г. VI клас ГЦОУД
Тържество „Сладкодумни страници“



III.Материали, представящи постиженията 
ми на педагогически специалист

1. Социална и гражданска компетентност 

• Активно участие в работата на педагогическия 
съвет

• Участие в организирането и провеждането на 
олимпиада по география

• Участие в организирането на състезания и 
занимания по интереси

• Активно взаимодействие с родителите

• Участие в проекти

 
 

ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

                                            ОБЩИНСКИ КРЪГ - 17. І. 2020 г. 

 

Първа състезателна група – VII клас 

 

             

 

 

                                         Уважаеми ученици,  

                            

Предложения изпитен вариант съдържа 30 тестови задачи,които са от 3 типа: 

1.Тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е 

верен. Верният отговор се отбелязва със знак X само със син химикал. 

2. Тестови задачи със свободен отговор, който се попълва на обозначеното място. 

3. Практическа задача. 

Поправки на отговори,триене,отбелязвания с молив и задрасквания НЕ се допускат. 

Работете само със син  химикал. 

Максималният брой точки, който можете да получите е 100. Пропуснат или сгрешен 

отговор се оценява с 0 точки. 

По време на изпита НЕ може да ползвате допълнителни помагала или пособия. 

Разполагате с 2 астрономически часа. 

     За участие в областния кръг се предлагат ученици, получили не по-малко от 

80% от максималния брой точки. 

       Желаем Ви успех! 

 

 

 

1.Действителното разстояние между точки А и Б е 1980 км. Разстоянието между 

тях на картата е 9 см. Какъв е мащабът на картата?                                          3т. 

А) 1:25 000 000 

Б) 1:22 000 000 

В) 1:5 000 000 

Г) 1:40 000 000 

 

2.Гибралтарския проток отделя Европа от:                                                           2т. 

 

А) Азия         Б) Африка        В) Британските острови       Г) Северна Америка 

 

3. В коя част на Европа е разположена Прикаспийската низина?                    2т. 

 

А) Северна Европа     Б) Южна Европа     В) Източна Европа    Г) Средна Европа 

 

4. Кой остров е разположен изцяло в Средиземно море?                                     2т. 

 

А) Исландия      Б) Ирландия       В) Великобритания       Г) Сицилия 

2019г. VIклас ГЦОУД – изработване 
на табло с правилата в българския 
език

2019г. Олимпиада 
по география VII
клас



IV.Материали от участие в професионални 
форуми

През учебната 2019-2020 г. бях 
координатор на професионално учебна общност 
в проект FIERST.

FIERST е проект, който цели да подкрепи 
учителите и училищата в приобщаването на 
всеки ученик чрез разпространение на добри 
практики и създаване на професионално учещи 
се общности в училищата. В България се 
фокусира върху уменията на 21 век и как да ги 
развиваме в учениците.

2019г.- обучение в гр. Пловдив по 
проект FIERST



Бъдещи планове

• Придобиване на IV ПКС

• Придобиване на магистърска степен

• Участие в квалификационни курсове 2020-
2024г.



Самонаблюдение

• Старая се да отговарям на потребностите на учениците си, да 
познавам характерните им особености, за да мога да се справям с 
изникващите проблеми в часовете и не само.

• Силна страна- стремеж към самообучение и самоусъвършенстване.
• Изпълнявам професионално задълженията си, съгласно длъжностната 

си характеристика. Участвам в форми на вътрешноинституционална 
квалификация и се стремя да прилагам иновативни педагогически 
практики

• Чрез допълнителна работа с учениците се опитвам да ги мотивирам. 
Отговарям на въпросите им честно и навреме.

• В основата на взаимоотношенията с учениците ми са уважение, 
взаиморазбиране и търпение . Отношенията ни са позитивни, в дух на 
разбирателство и сътрудничество.


