
УЧИТЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО 

*Портфолиото и неговото системно  поддържане е основен иновационен        

инструмент  за представяне и оценка на професионалното израстване; 

           

*С моето портфолио представям характера на своята дейност, творческия  

  си и професионален ръст и работата си в аспект самообразование; 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Част І. ОБЩИ ДАННИ: 

Трите имена :    Генка Георгиева Динева 

Дата на раждане :    23.08.1959г. 

Местоживеене :   гр. Самоков, ж.к.”Самоково”бл.35,вх.В,ап.15 

Служебен адрес: гр.Самоков,ул.”Македония”25, 

ОУ”Митрополит Авксентий Велешки” 

Телефон    0879-600-651 

Лична електронна поща:   gdg2359@abv.bg 

 

ОБРАЗОВАНИЕ:      ВИСШЕ, степен МАГИСТЪР 

ВУЗ:      Югозападен университет „Неофит Рилски”,  

     Благоевград, факултет Педагогика 

Специалност:    Начална училищна педагогика,  

Квалификация:   Начален учител 1995г. 

 



ПКС  

Степен:   Втора професионално-квалификационна степен 

ВУЗ:   СУ „Свети Климент Охридски“- ЦИУУРК град София 

Дата:    Удостоверение № 9431 от 01.06.1992 г. 

 

ТРУДОВ СТАЖ: 

Общ :   38 години и 4 месеца 

Педагогически  34 години 

Месторабота:  ОУ”Митрополит Авксентий Велешки” град Самоков, начален 

учител I – IVклас /от 04.01.1994г. до момента/ 

 

Заемани длъжности: 

1984 – 2002 г. начален учител I – IVклас 

2002 – 2009 г. помощник директор “Административна дейност”, Учебно-

възпитателна дейност 

2009 – 2017 г.старши начален учител I – IVклас 

 

 

ЧАСТ ІІ. МОЯТА ФИЛОСОФИЯ НА РАБОТА КАТО УЧИТЕЛ 

 

Учителят е професионалист, но и творец, създател, новатор. Преподаването е 

призвание, мисия и голяма отговорност. Личността на началния учител е много 

важна при формиране личността на детето. За малкия ученик неговият учител е 

пример за подражание и авторитет. За да възпитава морални и нравствени 

ценности, учителят трябва сам да притежава висок морал, принципност, да  

излъчва спокойствие и добронамереност, но и да внушава нужния респект. 

За работата му е задължително вникването и разбирането на  вътрешния свят на 

учениците, особено в началната училищна възраст, в която те се учат да бъдат 

ученици.   



Сложността в работата на началния учител е предопределена от факта , че той 

трябва да преподава различни учебни предмети, изискващи различни методи за 

преподаване на знанията, а също така и различни методи за тяхното оценяване. 

Ето защо е важно прилагането на всички дидактични методи в цялото им 

многообразие - разказ, беседа, диалог, наблюдение, демонстрация, практически 

упражнения и занимания, устно и писмено изпитване, диктовка, самостоятелна 

работа, тест.  

За целта използвам различни дидактически материали, сборници, помагала и 

учебници, често и материали от Интернет. 

Според нуждите използвам и методите на индивидуалната и груповата работа.  

Включвам всички ученици в процеса на учене,  развивам творческото мислене и 

въображение на всеки ученик. 

Идентифицирам и насърчавам силните страни, които притежават, според техните 

потребности, като целта е развитие и напредък, както за изоставащите, така и за 

по-изявените ученици.  

За  изграждането на лична мотивация поощрявам творческите им способности. 

Насърчавам ги да придобият реална представа за възможностите си и да се 

стремят да реализират своя потенциал. 

Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху 

развитието на индивидуалните потребности на ученика. 

Водеща насока в работата ми е да бъда иновативна към всеки ученик и всеки 

учебен час, да бъда медиатор.  

Като добър учител имам за своя основна цел при обучението по различните 

предмети  не само да създавам  умения и компетенции у учениците си, но и  имам  

ясното съзнание, че това е процес, който в  най-висока степен формира 

нравствеността,  моралните ценности и светогледа на  учениците.  

 

 В моите уроци по различните предмети винаги се стремя да постигна:  

▪ създаване на творческа атмосфера и устойчиво внимание;  

▪ предизвикване на интерес към темата чрез  прилагане на иновативни 

стратегии;  

▪ включване на всички ученици в работата през часа, провокиране в насока 

да се осмислят разискваните ситуации чрез лични преживявания, опит и 

умения. 

 



Най-важното нещо за един начален учител е да обича децата. Главен принцип на 

моята педагогическа дейност е да покажа на детето, че е обичано, разбирано и 

уважавано независимо от това какви са неговите оценки по учебните предмети, 

дали е палаво или послушно. 

Ето я моята тайна, много е проста: ”Истински се вижда само със сърцето, 

същественото е невидимо за очите” /Из „Малкият принц”- Екзюпери/ 

 

 

ЧАСТ III.ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

III. 1.ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ:  

Организирам и провеждам  педагогическата си дейност в пълно съответствие с 

изискванията, нормативните актове и образователни документи – наредба N12 от 

01.09.2016 г.;  

Водя документация свързана със съответната дейност, която извършвам. 

Нося отговорност относно обучението и грижата за здравето на учениците. 

Планирам урочната и извънурочната дейност , организирам и ръководя 

образователния процес. 

Отчитам конкретните особености на учениците, прилагам ефективни и 

иновативни методи на обучение и възпитание. Познавам ДОИ, използвам 

ефективен инструментариум за оценяване напредъка на учениците. 

Поддържам добра работна атмосфера в класа, работя с всички ученици и 

обобщавам резултатите им. 

Контролирам спазването на училищния правилник за вътрешен ред и безопасност 

при учене, игри,  спорт, екскурзии, наблюдения. 

Притежавам и прилагам умения за анализ, синтез и интерпретация на 

информация, организаторски умения, способност за планиране и за изпълнение, 

включително организация и контрол, комуникативност, краетивност, 

толерантност, коректност, отговорност, организираност, мобилност. 



Имам участия в кръгли маси, семинарни обучения, работа по проекти, 

конференции, тренинги. 

Работя в екип, с напреднали ученици, с изоставащи ученици и родители от ромски 

произход за увеличаване на мотивацията им за включване в учебно-

възпитателната дейност на училището, с дете със СОП и родителите му. 

Прилагам нормативната уредба в системата на училищното образование и ДОС, 

етичния кодекс за работа с деца. 

Познавам правата на ученика и спазвам конфиденциалност по отношение 

информацията за развитието му. 

 

 

 

III. 2.ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

 

МАЙЧИН  ЕЗИК:  БЪЛГАРСКИ 

ДРУГИ  ЕЗИЦИ                  

  РУСКИ ЕЗИК           АНГЛИЙСКИ ЕЗИК               НЕМСКИ ЕЗИК 

• Умения за четене   добро                       основно                       основно                        

• Умения за писане   добро                       основно                       основно 

• Умения за разговор   добро                       основно                       основно 

 

 

 

III. 3.СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Отлична комуникация;  умение за работа в екип;  организираност; висока  степен 

на отговорност коректност и колегиалност; толерантност.  

 

 

 

III.4.ОРГАНИЗАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ  УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  

Отлични  организационни  умения; добра  комуникация.  

Изградени технически умения и компетенции за работа с компютър Microsoft 

Office Word, Poind, Excel/ и Internet. 

 



III.5.ДРУГИ УМЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

Артистични умения и компетенции :много добри артистични умения; естетически 

вкус при оформянето на изложби;  висока степен на писмена компетентност в 

пряката работа и при изготвяне на сценарии; пресъздаване на образи- 

драматизация; художествено изпълнение на литературно произведение; рецитали; 

музикални игри; народни хора; ритмична гимнастика 

Художествени:  естетически вкус при оформянето на изложби; 

Спортно-туристически: Ски-съдия на републикански и международни състезания; 

инструктор по спортно ориентиране и участник в състезания 

Социални: Участие в проекти;Работа с доброволци от Корпуса на мира; 

Свидетелство за правоуправление на МПС категория В; 

ПРИЛОЖЕНИЯ III.6.Квалификационна дейност 

Участия в обучения, семинарии, курсове и други форми на училищтно и 

извънучилищно ниво 

1985 г.- ОС на БТС град София, Инструктор по ориентиране 

1999 г. -СУ „Св.Климент Охридски и ЦИУУ – удостоверение„Учебно-

тренировъчният процес по спортно ориентиране в  СОУ 

2002 г.-СУ „Св.Климент Охридски” и ДИУУ гр.София„Гражданско образование в 

началното училище 

2003г.- Бизнесцентър Самоков „Компютърна грамотност - Работа с Windows 2000 , 

Office 2000 , Internet 

2005 г.-ЦПО към НМБР –учебно звено Бизнесцентър, Бизнесинкубатор-Самоков 

-66часа професионално обучение„Компютърна грамотност и работа с продуктите 

на Microsoft"„Технически умения и компетенции” 

2006г. - МОН и НПЦ със съдействието на Майкрософт България -40 часа”Базови 

и специфични компютърни умения на учители” 

2006г.- Служба по трудова медицина „Марс-2001”,гр.Дупница„Първа долекарска 

помощ”  „Първоначално обучение по ЗБУТ”съгласно Наредба №4 на 

МТСП/03.11.1998г. 



2006г.- Технически университет –София и ПФ –Сливен,Сектор „Следдипломно 

обучение”- Професионална квалификация по Методика на обучението по БДП в І- 

ІV клас 

2007г.- СУ „св.Климент Охридски” и ДУУ гр.София-Професионална 

квалификация  „Формиране на специфични умения за работа в училищни 

комисии по БДП”-8 модула 2007г.-ALEXANDER LANGUAGE SCHOOLS- 

сертификат„Европейско ниво А1- Английски език” 

2008г. – Фондация „Партньори –България” Център за професионално обучение – 

„Позитивни подходи за подкрепа на деца с предизвикателно поведение”2008г.- 

PEACE CORPS 

2011г. – работа с интерактивна дъска 

2014г.- Русенски университет „Ангел Кънчев”, Център за продължаващо обучение 

„Интерактивни технологии и  техники в обучението по БДП” 

2014 г.Международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните 

дейности за  устойчиво обучение и възпитание на учениците” 

 2014 г.- Национален семинар  СОК „Камчия” МОН, СБУ,Фондация „Устойчиво 

развитие за България” 

2015 г. – Програма „Учене през целия живот” и участие в работата по проект 

„Повече часове на Европа в малките населени места с етнически малцинства” 

2015 г. – „Европа в училище”- участие в семинар 

2015г.- БЧК -Удостоверение за завършен курс по първа долекарска помощ на 

работното място 

2016 г. – Вътрешноинституционални форми на квалификация: 

Обсъждане на учебните програми, учебници и учебни планове – м.септември 

Изисквания за изготвяне на учебни планове и изпълнение на новите учебни 

програми – м.септември 

2016 г. – Оперативни програми и проекти: 

„Нов закон за предучилищно и училищно образование”-м.септември  

Разглеждане и обсъждане проекта на МОН „Твоят час”- м.октомври 

2017г.- Институт за човешки ресурси - квалификационен курс „Професионално 

портфолио на учителите, директорите и други педагогически специалист- м. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ III.6.Квалификационна дейност до учебна 2016/2017 година 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ III.6.Квалификационна дейност до учебна 2016/2017 година 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ III.6.Квалификационна дейност през учебната  2016/2017г.                                                                                                                                 

                        м.септември2016г.                                      м.април 2017 г.                

            

                                                          м.май  2017 г.   

                                



 Учениците са нашият делник, но и нашият празник. 

Ние им даряваме знанията и грижите си, а те ни дават творчески дух. 

 

 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ III.7. Постигнати резултати с  учениците от IV „б”клас  

 през  2016/2017 учебна година  

 

– Състезания: 

„Знам и мога”-  3 ученици класирани за областен кръг 

„Четящо кенгуру”- 10 ученици с над  55 точки 

„Аз буквите”-  5 ученици максимален брой 50 точки 

„Аз и числата” – 3 ученици с максимален брой 50 точки 

„Аз природата и светът”- 4 ученици с максимален брой 50 точки 

„Аз рисувам” – 5 ученици с максимален брой 50 точки 

„Аз общувам с Европа” – 4 ученици с максимален брой 50 точки 

 



–  Олимпиади:     Математика – І кръг- 3 ученици  класирани за ІІ кръг 

„Европейско математическо кенгуру”- участвали 4 ученици и са постигнали 

много добри резултати /  брой точки – 36, 37, 44, и 61 т./ 

– Училищна изложба :  - участвали 5 ученици  

- награден 1 ученик 

 

Резултати от НВО 

предмет                      Български език и литература 

точки 100 95 90 85 80 75 70 65 60 50 30 

брой ученици 3 3 4 2 1 2 2 1 1 1 1 

 

предмет               Математика 

точки 100 95 90 85 80 65 60 50 30 25 20 15 

брой ученици 2 3 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 

 

предмет                      Човекът и обществото 

точки 100 95 90 85 80 75 70 60 55 50 

брой ученици 3 6 1 3 1 1 1 2 2 1 

 

предмет                    Човекът и природата 

точки 100 95 90 85 75 60 50 45 40 

брой ученици 3 5 4 2 2 1 1 2 1 



ПРИЛОЖЕНИЯ III.8. Училищен живот 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ III.8. Училищен живот 

 

 

 



 

 

БЛАГОДАРЯ ! 
 

 

 

 

 

 


