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Според моята философия на преподаване смятам, че Учителят 
трябва да бъде отдаден с цялото си сърце и душа на своята 

работа. Защото да си Учител е не само професия, но и призвание.
Призвание, което изисква търпение, умения, себеотдаване и 
желание за развитие. Работата с деца е изключително отговорна, 
изискваща много внимание към всяко едно дете, като 
индивидуална личност. Преподавателските ми методи се променят 

съобразно времето и темата. Старая се да обърна внимание на 
всяко едно дете и да проява в него мотивация и желание за 
развитие и усъвършенстване. Използвам различни подходи и 
методи в преподаването. Учениците трябва да се учат от средата, 
която ги заобикаля, от реалния живот, от събитията в техния живот.



 1. „Обсъждане на учебните програми и учебниците по 
съответните учебни дисциплини, на учебните планове, 
ЗП и ИУЧ, техните особености и изисквания“

 2. „ Обучение за работа с Envision”

 3. „Обучение за работа с електронен дневник“

 4. „ Мотивация на учениците за активно учене чрез 
мултимедийни уроци“

 5. „Провеждане на дистанционно обучение в онлайн 
среда. Classroom.”

 6. „Работа във виртуална класна стая в електронната 
платформа Школо“

 7. „Работа в електронна среда с приложението Google 
Meet”



 „Децата в дигиталната ера и ролята на възрастните“

 Мотивация на учениците за активно учене чрез 

мултимедийни  уроци  в ОРЕС - обмяна на уроци между 

учителите в НЕ и ПЕ.

 „Указания и инструктаж за провеждане на НВО - 4 клас“

 „Указания и инструктаж за провеждане на НВО - 7 клас, НВО -

10 клас и ДЗИ-12 клас“„Алтернативни и иновативни методи на 

работа с деца със СОП.   Планиране и отчитане на работата 

“ – дискусии по групи с ресурсния учител, педагогическия 

съветник, класните ръководители и преподаватели на тези 

ученици 



1.“Безопасност на движението по пътищата“

2. „Портфолио на учителя. Атестация и самооценка в 

образованието“

3. „Компетентностен подход в образованието“ 

4.  „Успешно взаимодействие между училището и 

семейството. Реална картина, възможности за реализиране 

и техники за позитивна комуникация“ 

5. „Професионалният стрес – практически техники за 

превенция и справяне със стреса на работното място“ 

6. Придобиване на IV ПКС

ВЪНШНОИНСТИТУЦИОНАЛНИ 

КВАЛИФИКАЦИИ:



➢ Учебна дейност

➢ Извънкласни и извънучилищни форми

➢ Участие в проекти 

Уроци

Дейности

Презентации

учебна дейност.docx
https://d.docs.live.net/eeba62b41a50b159/portfoglio/портфолиа%20за%20учители/уроци.pdf
ПОРТФОЛИО Миглена – Копие.pptx
дейности.docx
ПОРТФОЛИО Миглена – Копие.pptx
Презентации.docx
презентации.docx


Методи на преподаване по време на 

дистанционно обучение

Във връзка с извънредното положение в страната, нашето училище
премина в дистанционна форма на обучение.
По време на дистанционното обучение използвах няколко
платформи за обучение на учениците, одобрени от училището.
Това бяха платформата Classroom, SHKOLO, Microsoft Teams, Google

Meet, както и приложенията Facebook и messenger.
В платформата SHKOLO и Google Meet осъществявах с учениците

онлайн часовете.
В платформата Classroom, учениците получаваха своите задания с
инструкции по поставените задачи и получаваха обратна връзка за

начина по който всеки един ученик е успял да се справи с
поставените задания.



 1. Участие в квалификационни курсове – 2020 – 2024г. На теми:

 Използване на интернет технологии в учебния процес. Разработване на 
учителски блог.

 Екипна работа между учители, ученици и родители.

 2. Квалификация по ИТ – 2021г.



Посещение на Байракли Джамия 2021 г. Посещение на Самоковите 

2021г. 

Национален приз 

Представяне на презентации

на ученици от VII клас.

Тема:Априлското въстание

и Руско-турската война

Посещение на Девически 

манастир „Покров Богородичен“

Представяне на презентации на

ученици от VII клас.

Тема: Априлското въстание и

Руско-турската война

Изработване на макет – „Голямата 

чешма“ гр. Самоков, ученици от V, VI 

и VII клас

Посещение на Исторически музей в гр.

Самоков, ученици от V и VI клас


