
Портфолио на Катя Кирова
старши учител в ОУ ‘’Митрополит 

Авксентий Велешки’’



І. Лични данни
Име, презиме, фамилия: Катя Борисова Кирова
Националност: Българска 
Настояща месторабота: ОУ»Митрополит Авксентий Велешки»
Адрес: гр.Самоков, ул.»Македония» №25
Заемана длъжност: 

Старши учител-начален етап
Общ трудов стаж: 39 години
Педагогически стаж: 39 години 
Информация за връзка: 
E-mail: katya_kirova@abv.bg 
ІІ. Образование
Висше образование:СУ ‘’Климент Охридски’’град София
Начална педагогика

III. Квалификации: 
1.Втори клас квалификация от СУ ‘’Климент Охридски’’ град София от 22.07.1994



3. СЕРТИФИКАТИ /КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ/:
-Сертификат за завършен курс А1 с английски език номер 18378 от 
Декември 2006 до Февруари 2007



VІ. Умения и компетентности 
1. ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Майчин език: български 
Други езици: 
- Руски език: 
-говоримо ниво:Добро
-писмено ниво:Добро
-Говоримо ниво:Добро



Философия на преподаването
Думата е дадена на преподавателите не за да приспиват своята мисъл, а за
да събуждат чуждата. 

B. О. Ключевски

Образованието е болезнена, дълга и трудна работа, която трябва да се изпълнява с 
доброжелателност, чрез наблюдение, предупреждаване, с похвала, но най-вече чрез 
пример. Учителят е модел за подражание и трябва да има високи изисквания към 
себе си. Той трябва да вдъхва у учениците си желание да учат, да се раздават без 
повод; винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това, за което 
мечтаят. И трябва да знаят, че важното в живота е не триумфът, а борбата.

Виждаш, ако знаеш - знаеш, ако виждаш.



ДЕЙНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ

През учебната 2016/2017г. съм старши учител начален клас на 1б клас.

1. МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
• Оказване на методическа и организационна помощ на млади учители 
• Годишни тематични разпределения по всички учебни предмети и занимания
• Изготвени тестове и задания за проекти
• Участие в избор на учебник и учебни помагала
• Открит урок по математика пред колегите от 1 клас
• Учатие в тържеството по случай патронния празник на училището
• Организиране и провеждане на тържества с ученици от начален етап в 
читалището на село Доспей община Самоков
• Посещение на Историческият музей с ученици от 1б клас 
• Провеждане тържество на буквите и урок по Родолюбие в 1б клас
• Презентация на тема ‘’Самоковските Будители’’ и раздаване на удостоверения 
за завършен клас на учениците от 1б клас



2. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
• Използвам подходящи образователни техники и различни методи за 

преподаване в зависимост от методичната единица, учебните планове и 
програми

• Обогатявам учебния процес с интересни факти и занимателни елементи
• Формирам у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, 

изискващо организираност, самодисциплина, самостоятелност, 
отговорност

• Поощрявам и учениците, които работят бавно и несигурно.
• Поставям ясни критерии за оценяване на писмените работи и тестове.
• Ценя свободата на мислене и поощрявам идеите на учениците.

3. УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА И СЪСТЕЗАНИЯ И ОТКРИТИ УРОЦИ:
• Посещение на изложба в Сарафската къща-Приложение 1
• Открит урок по математика-Приложение 2
• Посещение на Национален куклен театър в град София- Приложение 3
• Провеждане на състезание ‘’Сръчни ръце’’ в час по Предприемачество-
Приложение 4
• Тържество на буквите-Приложение 5
• Посещение на храм-паметника Свети Александър Невски-
Приложение 6



2. СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 
Добра работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, 

организираност, сътрудничество с учители, коректни взаимоотношения с колегите, 
добри контакти с ученици и родители, уважение и стимулиране на уникалността и 
индивидуалността на всеки ученик,позитивно мислене.

3. ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 
• Подготовка на ученици за участие в конкурси, състезания и олимпиади; 
• Организиране и провеждане на вътрешни състезания и конкурси; 
• Председател на МО на учителите от първи клас   



4. ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

5. ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

6. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ 



СЪЗДАВАНЕ НА АТМОСФЕРА НА
УВАЖЕНИЕ, ОБИЧ И ДОВЕРИЕ;
n КАЧЕСТВЕНО И ОБРАЗНО
ПРЕПОДАВАНЕ НА ДОСТЪПЕН И
РАЗБИРАЕМ ЕЗИК;
n ФОКУСИРАНЕ ВЪРХУ
ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ
НА УЧЕНИЦИТЕ В ПРОЦЕСА НА
УЧЕНЕ;
n ОТКРИВАНЕ НА СИЛНИТЕ СТРАНИ
НА УЧЕНИЦИТЕ И ТЯХНОТО
НАДГРАЖДАНЕ;
n МОТИВИРАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА
УЧЕНИЦИТЕ ДА УЧАТ И ДА СЕ
РАЗВИВАТ;
n НАСЪРЧАВАНЕ НА
ИНИЦИАТИВНОСТТА НА
УЧЕНИЦИТЕ ДА ПРЕДЛАГАТ
РАЗЛИЧНИ РЕШЕНИЯ НА ДАДЕН
ПРОБЛЕМ



\VІІІ.Бъдещи планове
1. Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката, 

методиката на преподаване-в начален етап
2. Запознаване с методична литература.
3. Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи, нови 
и интересни методи, средства и материали, подходящи за съответната 
тема.
4. Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с 
различни източници на информация.
5. Развитие на други иновативни методи на обучение.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1



ПРИЛОЖЕНИЕ 2



Приложение 3



Приложение 4



Приложение 5



Приложение 6


