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Учителското портфолио – знак за 
качество на педагогическата 

дейност

Мотиви за изготвяне:

 Персонализация на учителския труд

 Справедливост при оценяване на индивидуалното 
качество на учителския труд

 Портфолиото обхваща моята работа като начален 
учител, класен ръководител на 4 “в” клас за учебната 
2016/2017 година



Част първа: Общи сведения

Дейността ми като преподавател е свързана с 
изграждането на добри взаимоотношения и 
организационни връзки с:

-ученици

-родители

-учители и възпитатели

-управленски и административен персонал

-експерти от РИО и МОН

-звена за квалификация на учители

-колеги от други училища



Автобиография
Родена съм през 1964 година, град Самоков, област 

Софийска. Средното си образование съм 
завършила в ПГ”Константин Фотинов” град 
Самоков. Висше образование в ЮЗУ”Неофит 
Рилски” град Благоевград. Работа започнах през 
1984 в ОУ”Самоковска комуна”, което по-късно бе 
преименувано в ОУ”Митрополит Авксентий
Велешки” като начален учител. Работя без 
прекъсване до момента със стаж 32 години.

Омъжена съм с две деца.

За контакти:

-Домашен адрес:гр. Самоков кв. Самоково бл.42 вх.Б

-Служебен адрес:гр.Самоков ул.Македония 25 



Дипломи и квалификации

Трудов стаж 32 години

Дати от 01.09.1984-до момента

Адрес на работодателя ОУ “Митрополит Авксентий Велешки” – град 
Самоков улица Македония 25

Вид дейност Образование

Заемана длъжност Старши учител в начален етап
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•Свидетелство за професионалноквалификационна
степен V – СУ “Климент Охридски” – 2011 година
•Свидетелство за професионалноквалификационна
степен IV – СУ “Климент Охридски” – 2013г.
•Удостоверение за повишаване на квалификацията 
Русенски университет – ЦПО – 2014г.
•Удостоверение за професионално обучение към 
ЦПО-НМБР – Самоков – 2005г. “Компютърна 
грамотност”
•Удостоверение за завършено обучение – 2006г. 
“Базови и специфични компютърни умения на 
учители”
•Удостоверение Център ”Отворено образование” –
обучение по “Интерактивни методи” – 2006г.
•Удостоверение за професионална квалификация за 
Методика на обучението по БДП 1-4 клас –
Технически университет София – 2004г.
•Удостоверение от 29.04.2017г. на Тема 
“Професионално портфолио на учители”
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•2012г. Фондация “Партньори – България” –
“Идентифициране и подкрепа на деца с 
емоционални и поведенчески затруднения”

•2012г. Фондация “Партньори – България” –
“Център за образователна интеграция на 
деца и ученици от етнически малцинства за 
придобиване на интелектуална 
компетентност за работа в мултиетническа 
среда”





Участие в проекти:

•“Да развием шарената черга” – Фондация 
“Партньори – България” 2008 година – работа с 
деца в мултиетническа среда

•“Твоят час” – 2016/2017 г. – работа с деца с 
обучителни затруднения – 4 клас - БЕЛ



Част втора:Педагогическа 
дейност

Лично представяне:

 От 1984г. работя като начален учител – до момента

 Член съм на Методическо обединение, а до 2015 
съм председател на МО начален етап

 Член съм на комисията за изготвяне правилника за 
вътрешния ред

 Председател съм на синдикат “Подкрепа” от 2015г. 
към ОУ”Митрополит Авксентий Велешки”



Философия на учителя:

1. Личността на началния учител е много важна при 
формиране личността на детето. За ученика 
неговият учител е пример за подражание и 
авторитет. Истинският педагог трябва не само да 
владее учебните предмети, които преподава, но 
да умее да ги предаде по достъпен начин, да ги 
заинтригува, да ги въведе плавно и по интересен 
начин.



Философия на учителя:

2. Учителят трябва да е не само педагог, но и 
възпитател – да разбира вътрешния свят на 
стоите ученици, да стимулира техните интереси.

3. Да използва иновации в своята работа, различни 
методи и похвати и да умее да работи със 
съвременни технологии.

4. Учителят трябва да обича 
децата!



Описание на педагогическата и 
методическа дейност

➢Започнала съм работа като начален учител от 1984г. и 
съм преминала през няколко реформи и програми на 
обучение – през целодневно и полудневно обучение, 
с двама преподаватели на един клас, а по-късно само 
един учител. Преподавала съм по всички учебни 
предмети в 1,2,3 и 4 клас

➢За настоящата учебна година 2016/2017 съм класен 
ръководител на учениците от 4 “в” клас. Класът се 
състои от 24 ученика, от които четирима участват в 
проект “Моят час” – работа с деца, които имат 
обучителни затруднения по БЕЛ.



Описание на педагогическата и 
методическа дейност

➢Учебната година започна с изготвяне на годишни 
разпределения по всички учебни предмети, 
програма за работа по ЗИП и план за работа на 
методическото обединение 4-ти клас.

➢Бяха направени входни нива по БЕЛ, математика и 
ЧП.

➢През учебната година съм изготвила тестове за 
проверка на знанията по учебни предмети и 
задълбочена подготовка на учениците за външно 
оценяване на знанията на четвърти клас. Резултатите 
от външното оценяване са много добри за класа.



Описание на педагогическата и 
методическа дейност

➢В работата си се старая да изпълнявам съвестно 
задълженията си. Давам много и изисквам много от моите 
ученици. Отнасям се с уважение и разбиране към тях и 
получавам същото в замяна.

➢Основни дейности:
❖Планиране и подготовка за образователно-възпитателната 

дейност
❖Провеждане на адекватно обучение по предмети
❖Обогатяване на ОВП с необходими факти
❖Използване на съвременни материали за преподаване на 

учебното съдържание
❖Приобщаване на учениците към училището и дейностите в 

него
❖Изготвяне на критерии за оценяване и отчитане 

постиженията на учениците



Методи на преподаване:

Разказ

Беседа

Наблюдение

Дискусия

Работа в групи

Диагностика

Самостоятелна работа

Мозъчна атака



Обратна връзка с учениците:

Проверка на зададените домашни

Тестове

Работни листове

Игри

Задачи за самостоятелна работа



Ръководейки се от плана за работа на МО на 4-ти 
клас и плана на училището, учениците ми 
участваха в подготовка и участие на много 

мероприятия и тържества:
 Тържество посветено на 1 ноември – деня на народния будител

 Коледно тържество – забавна програма и посещение на Коледна програма 
в София

 Класно състезание за най-добър четец

 Отбелязване годишнина от смъртта на В.Левски – посещение на 
Девическия манастир 



 Отбелязване 139-
годишнината от 
Освобождението на 
България с рецитал и 
изготвяне на табло



 Открит урок пред млади колеги и пред училищното 
ръководство по ЧП – урок за нови знания “Хранене на 
растенията”



 Екскурзия до Панагюрище и Оборище с 
образователна цел – 140 години от Априлското 
въстание и наследството ни от древните траки 
– Панагюрското съкровище

 Учениците ми взеха участие в:

❖Олимпиада по математика

❖Училищно тържество проведено през месец март –
с рецитал посветен на детските мечти



❖Състезания организирани от СБНУ по БЕЛ, математика, 
изобразително изкуство – като четирима се класираха на 
национално ниво





❖Тържествена програма за завършване на четвърти 
клас с песни и рецитал





Част трета: Приложения

Отличници 4 “в” клас 2016/2017















БЛАГОДАРЯ!


