
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО

на

Йорданка Петрова Балабанова
Старши учител

Начален етап

Период за атестиране: 2017г. – 2020г.

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 

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, 2019г. - Магистър

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

Магистърска програма: Информационни технологии при 

обучението в начална училищна възраст

 Професионална квалификация

Магистър – експерт и учител по информационни технологии 

в началните класове

 ПКС III – ДИУУ – гр. София, 2018 г.

 Квалификационни курсове

Вътрешноинституционални – 64ч.

Задължителни – 7 бр. кв. кредита

https://docs.google.com/document/d/1hwBpREQvFUTErE0uafQUHolTExxiohcH/edit?usp=sharing&ouid=108852673768784594024&rtpof=true&sd=true


2. Професионален опит/ учителски стаж, 

брой, години

 Общ брой учителски стаж – 22 години 

 ОУ „Христо Ботев“, с. Бели Искър – 8 г. – възпитател, учител

 ОУ „Отец Паисий“, с. Райово – 3 г. - учител

 НУ „Петър Берон“, гр. Самоков – 1 г. Възпитател

 ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков – 10 г. –

възпитател, учител



3. Философия на преподаване

Според мен учителят трябва да цени миналото, да се

учи в настоящето и да мисли за бъдещето. Да се ръководи от

съвременните дидактически принципи, да прилага иновативни

методи на работа, за да формира компетентности с цел

овладяване на трайни знания и умения и положителна

насоченост в личността на ученика.

В центъра на учебния процес да бъде поставен

ученикът, защото той е творецът на бъдещето. Да се преподава

образно, на разбираем и достъпен език, съобразно

индивидуалните особености и потребности на личността и

времето.

Учителят да бъде медиатор, да ръководи в максимална

степен интелектуалното, нравственото, физическото и

общокултурно развитие на ученика.

Мото: Учене през целия живот



Част II. Педаготически компетентности/ 
отговорности на учителя

1. Планиране 

1.1. Планиране на годишни разпределения

 Ритмично разпределям учебното съдържание в годишни 
тематични разпределения. Предвиждам възможности за 
преструктуриране.

 Изготвям годишни тематично разпределение за  ИУЧ –
Родолюбие, ИУЧ – БЕЛ, съобразно учебните програми и 
интересите на учениците от моя клас.

Преструктуриране поради грипна 
ваканция



1.2. Планиране на обща и допълнителна подкрепа за
личностно развитие

В класа ми има ученици със специални образователни 

потребности. За да им осигуря подходяща физическа, 

психологическа и социална среда за развиване на способностите 

и уменията им, предоставям допълнителна подкрепа в екип.



За учениците със СОП, които не усвояват държавните 

образователни изисквания за учебно съдържание, разработвам 

индивидуална образователна програма по определени 

предмети от учебния план и съгласувам с екипа за подкрепа.



1.3. Планиране на иновативни методи на 
преподаване, оценяване и диагностика

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 педагогическата си работата използвам иновативни методи:

 Беседа, брейнсторминг, дискусия, обсъждане на реален проблем, 

експеримент, работа с учебник и тетрадка, ролеви 

игри за формиране на знания и умения. 

 Казус, симулация, игра за получаване на обратна 

връзка, за тренинг, за затвърдяване на знанията и

уменията, за проверка и оценка; 

 Използвам електронни учебници „Просвета Плюс“,

презентации, съобразени с особеностите на учениците,

учене чрез откриване, видео уроци и тестове от образователени сайтове 

(https://ucha.se/; https://learningapps.org/; 

https://www.liveworksheets.com/).

https://ucha.se/
https://learningapps.org/
https://www.liveworksheets.com/


2. Организация и управление на образователния процес

В началото на учебната година съвместно с учениците 
дискутираме правила за работа ръководейки се от Правилника за 
устройството и дейността на училището. Изготвяме табло и го
поставяме на видно място в класната стая. Учениците сами съблюдават 
спазването на правилата, тъй като предварително сме ги договорили. 
Избираме притежатели на  примерен отличителен знак. 

Създадохме девиз на класа. 
За ефективното провеждане на урока използвам 

дидактическите принципи: нагледност и достъпност, интегративност, 
междупредметни и вътрешно предметни връзки, вариативност на 
учебните задачи, практическа насоченост.

Използвам подходящи дидактически материали, 
включително и изработени от мен.

Мисловна карта

Права и 
задължения

Помагало по български език

https://www.veleshki.com/


 Създава се интерес и мотивация 

 Познавателна активност и самостоятелност в решаване на 

учебни задачи

 Практическа насоченост

 Широко онагледяване

 Ефективна обратна връзка

План конспект на урок

Интерактивен урок 
„Семейство и род“, 2018г.

Динамиката на урока управлявам чрез 

индивидуална и групова форма на работа.

Интегриран урок 
„Умножение и деление“, 2020г.

https://docs.google.com/document/d/1ewJl3PyOTDf6NCoY22MLLTU1zt4Xdw89/edit?usp=sharing&ouid=108852673768784594024&rtpof=true&sd=true


Според мен изучаването и използването на българския 

книжовен език в училище е право и задължение на всеки член 

на училищната общност. Усвояването на българския книжовен 

език се изразява в овладяване и прилагане на компетентностите 

по български език и литература, спазване на книжовните 

езикови норми в процеса на общуване.

Активно участваме в Националната седмица на 

четенето, често посещаваме Градската библиотека.

          Книги за бъдещи третокласници 

 

1. Български народни приказки 

2. Приказки на балканските народи 

3. Приказен свят – Ангел Каралийчев 

4. Приказки – Елин Пелин 

5. Приказки – Светослав Минков 

6. Приказки – Ран Босилек 

7. Небивалици – Доналд Бисет 

8. Приказки по телефона – Джани Родари 

9. Стихотворения – Леда Милева 

10. Басни - наши и чужди автори 

 

     Важно!!!  Този списък е препоръчителен. Можете да замените някои книги с 

други, които вие харесате! Но най-важното е да не спирате да четете! 

 

Класна библиотека

„Малък калиграф“, 
2018г.  

„Най- добър четец“, 
2019г.



3. Оценяване напредъка на учениците, 
ориентираност към резултати

В началото на учебната година в триседмичен срок 

диагностицирам равнището на компетентностите. 

Установяването на знанията на учениците се извършва 

по точни критерии.



 Използвам подходящи средства за диагностика, проверка и 

оценка на постигнатите от учениците резултати и запознавам 

родителите с тях.



Екипна и индивидуална дейност при затвърдяване и 

систематизиране на знанията по български език:

 Даване на пояснения от учителя за изпълнението на задачите.

 Анализиране и обсъждане на определени задачи от учениците.

 Самостоятелно изпълнение на работата. 

 Самооценка - отбелязване на емотикон, който отговаря на 

удовлетвореността на ученика.

 Проверка, обективна и мотивираща оценка.

Изпитните материали и конкретните правила за оценяване 

за текущите изпитвания подготвям прецизно с цел установяване на 

резултати, съобразно учебните програми. 

Изпитванията са ритмични, а текущите оценки  по 

предмети са съгласно Наредба №11 – ЗПНУО.
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Годишни резултати за учебната 2019/2020г.

Отличен Мн. добър Добър

0

0,5

1

1,5

2

2,5
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Годишни резултати – СОП за учебната 2019/ 2020г.

Справя се Среща затруднения



Доказателства

Проектна дейност

 Четирима ученици 

класирани на Национален 

кръг състезания на СБНУ, 2019г.

 Двама ученици с Грамота 

„Победител“ в Национално 

финално състезание, 2020г. 

Класни и извънкласни изяви

Достойно представяне, 2021г. 



 

 

 

До Директора на ОУ „Митрополит 

Авксентий Велешки“ – гр. Самоков 

 

 

ДОКЛАДНА 

от Йорданка Петрова Балабанова 

класен ръководител на I „в“  клас 

 

    Ученичката Румяна Георгиева Костова от I  „в“  клас,  която се обучава в 

редовна дневна форма, се нуждае от допълнителна лятна работа по 

български език и литерература по чл.178, ал. 2, т. 2 от ЗПУО и съгласно 

Наредба № 11/01.09.2016 г. чл. 22,  т. 4, т.5. 

     Причини:  Към 10.05.2019 г. има 190 извинени отсъствия. 

 С ученичката е провеждана допълнителна работа в часа за консултации. 

      На индивидуални срещи родителите са уведомявани периодично за 

проблема. 

            

 

 

 

 

13.05.2019 г.                                              Кл.р-л: ………………… 

                                                                        /Йорданка Балабанова/ 

 

 

 

Анализирам нивото на усвоените компетентности от страна на 

учениците при вътрешно и външно оценяване и осигурявам 

необходимата подкрепа за личностно развитие.

За учениците, които имат пропуски и обучителни затруднения,

планирам обща подкрепа: 

 допълнително обучение по учебни предмети при условията 

на Закона за предучилищно и училищно образование  и 

наредбите към него;

 допълнителни консултации 

по учебни предмети;

 занимания по интереси.



4. Управление на класа 

В работата си се ръководя от основните ценности и 

принципи на Етичния кодекс на училищната общност , 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; 

- свобода на мисълта, съвестта и религията; 

- формиране на собствени възгледи и право да ги 

изразява свободно. 

Обсъждаме, дискутираме, включваме клаузи 

от него в правилата на класа.

Всяко дете и всяко семейство заслужават да 

бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал. 

Тези принципи обсъждаме с учениците и техните 

родители. Доволна съм, че като класен ръководител 

от деца с неповторима индивидуалност, привички и 

интереси създадох сплотен клас, показващ 

толерантност и взаимопомощ.

https://www.veleshki.com/userfiles/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 2019-2020/%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD %D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.pdf


Акцент в моята работа е 

формиране на гражданско 

самосъзнание у децата, 

позитивни прояви, екипност 

и др. 

 Мотивиране на учениците 

чрез поощрения и грамоти за 

участие в извънкласни и 

извънучилищни дейности.

 Индивидуално консултиране 

на ученици по проблеми 

свързани с тяхното поведение, 

с взаимоотношения с 

връстници, родители и 

учители.

Урок на открито

В Исторически музей –
гр. Самоков

Среща с родители, 
представящи различни 

професии Участие в 
Празник на картофа

https://drive.google.com/file/d/1j9YRKqRtLPGa6f9Dbsyz57gOYjsH5vQd/view?usp=sharing


Участие в инициатива 
„Деня на Земята“, 2018г. 

Участие в кампанията 
„Капачки за бъдеще“, 

2019г. 

 Реализиране на дейности за формиране на здравословен 

начин на живот, екологично и патриотично възпитание.

Проектна дейност



Благотворителна инициатива
„Деца помагат на деца”, 2019г.

Класно тържество 
„Празник на буквите“, 2019г.

Да съхраним традициите
Младежки дом, гр. Самоков, 2019г.

Екскурзия с учебна цел –
гр. Копривщица, 2021г.



Световен ден на спорта, 2017г., 2021г. 

Среща с изявени спортисти, 2019г. 

Съвместна инициатива с родители, 2019г.

 Прилагане на техники за 

превенция и справяне в 

конфликтна ситуация, 

ориентация към формиране на 

съпричастност, ангажираност, 

солидарност;



Провеждаме дейности по превенция на тормоза и 

насилието и преодоляване на проблемно поведение 

подчинени на обща  училищна политика.

 Беседа-разговор за Деня на розовата фланелка.

 Обсъждане и колективно генериране на идеи.

 Записване на послания.

2019г.

2021г.2017г.

2021г.



 Онлайн обучение

Учениците с подкрепата на своите родители се 

включваха активно във виртуалната класна стая, 

изпращаха домашни работи, видеа, проектни задачи.

Тържество в Девически манастир – гр. Самоков. 

С гостите  от разстояние отдадохме почит на Апостола.

Коледно тържество 2020г. Проектно – базирана  дейност

https://drive.google.com/file/d/1LlbqmLBepYiJQu78IOnwo4PVXBiFCtMK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIrQ8H0rOBraOeOqG51sdWSWRBwe0W00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kpdfqh8Oo2cNkZ6si8JfJh1L6mPlaWOj/view?usp=sharing


III. Материали, представящи постиженията 
ми на педагогически специалист

1. Социална и гражданска компетентност

 Активно участие в заседанията на педагогическия 

съвет.

 Активно участие в организирането и провеждането 

на състезания на СБНУ, конкурси „Рисувам за децата 

на Европа“, „С любов за Самоков и околията“, 

„Празник на картофа“; занимания по интереси 

„Интерактивна математика“, благотворителни изяви.

 Взаимодействие и партньорство с родителите.

 ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ е екип от 

ученици, родители, учители и служители, които 

залагат на новаторството и пълноценното 

сътрудничество.

 Работа в методическото обединение.

 Участие в подобряване на МТБ.

Грамота от СБНУ, 2019г.

Грамота от СБНУ, 2020г.



 

                                                      

 

 

 

ПРОТОКОЛ №1 

Днес 18.09.2019г. се проведе родителска среща на II в клас. 

Дневен ред: 

1. Организация на учебно-възпитателния процес 

2. Учебен план и училищен правилник 

3. Етичен кодекс на училищната общност 

4. Електронен дневник 

5. Разни 

 

Присъстваха 17 /седемнадесет/ родители. С мнозинство бе избран 

родителски актив в състав: 

1. Красимира Василева Янкова – 

2. Десислава Борисова Николова – 

3. Оля Валентинова Кавданска – 

 

Бяха взети следните решения: 

Родителският съвет се ангажира за събирането на средства за  

материали, помагала, обедно хранене и екскурзии. 

          Забележка: Класният ръководител /Й Балабанова/ и учителят ЦДО                                 

/М. Механджийска/ посредничат при необходимост. 

 

Име и подпис на родител: 

 

 

 

Благодарствено писмо и грамота от 
родителите за особен принос в грамотността

Поздравителен адрес за 
съвместна работа с колегата от 

ГЦОУД от ръководството на 
училището по повод Годишно 

утро - онлайн

https://drive.google.com/file/d/1LlbqmLBepYiJQu78IOnwo4PVXBiFCtMK/view?usp=sharing


Занимания по интереси
„Интерактивна математика“

Обучението е организирано да отговаря на потребностите 

на учениците за активност и самостоятелност в процеса на 

учене. Развива въображение и логическо мислене. Формира 

знания и умения за работа с дигитални устройства. Формира 

умения за оценка и самооценка.

Решаване на задачи чрез електронни ресурси 



Заниманията се провеждат в класната стая, 

компютърен кабинет и на открито при практичеста работа.

 Работа в безопасна дигитална среда

 Използване мобилно приложение Photomath

 Работа в платформи и образователни сайтове

Участие и достойно представяне 
на областен кръг на национално 

математическо състезание 
„Европейско кенгуру“, 2019г.

2019/2020г.



Бъдещи планове

 Придобиване на II ПКС;

 Участие в квалификационни курсове;

 Подготовка и активно участие в състезания, олимпиади 

и конкурси;

 Планиране и реализация на дейности, мотивиращи 

учениците за усвояване на допълнителни знания и 

умения;

 Съвместни инициативи с родители;

 Участия в проекти;

 Популяризиране на добри практики;



Самооценка

Следвайки изискванията на Наредба №15 от 2019г., за да заемам гордо 

длъжността „старши учител“, през 2018г. придобих трета професионално-

квалификационна степен, а през , а през 2021г. направих диагностично 

изследване за придобиване на 2 ПКС, което предстои да защитя. Инвестирам 

средства и време в професионалното си развитие, защото  вярвам, че българският 

учител е иновативен и добре информиран, но споделяне на добри практики 

никога не е излишно.

За атестационния период имам придобити 14 квалификационни кредити от 

външна квалификация. В периода придобих образователно-квалификационна 

степен Магистър по магистърска програма „Информационни технологии при 

обучението в начална училищна възраст“ – 2019г. Дисциплините Компютърни 

игри и обучение, Мултимедийни среди за разработка на дидактически средства, 

Мобилно обучение и виртуална реалност се оказаха наистина приложими в 

ежедневната ми работа и от полза за повишаване на качеството на 

образователния продукт в училището. 

Ще се стремя да развивам компетентностите си в сферата на интернет-

образователната среда и приобщаващото образование, за да бъде още по-

ефективна работата ми като съответсва на мотото «Учене през целия живот».



https://drive.google.com/file/d/1_o96HxVF9Lhb7iw4XjxD_o81aLcNAmCP/view?usp=sharing


Благодаря за вниманието!


