
            П О Р Т Ф О Л И О 
                                                         НА 

 
                         Теменужка  Тодорова  Стоянова 
                                        старши учител 
                   в ОУ ,,Митрополит Авксентий Велешки” 
                               гр. Самоков обл. Софийска 
 



    ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки” 
          гр.Самоков 



       ,,Знанието е съкровище,    

което ще последва своя             

собственик навсякъде” 



         
 
 

                Учителското портфолио  
                – моята професионална визия 
 
 
 
                              Мотиви за изготвяне:      
 
       - персонализация на учителския ми труд 
       - отговорност за прозрачност и         
доказателственост на педагогическата ми дейност 
       - възможност за професионален обмен в мрежата 
 



          с ъ д ъ р ж а н и е 

   Първа част: 

1.Лична информация 
2.Квалификации, сертификати, награди 
       Втора част:  
1.Философия на преподаване 
2.Стратегии 
3.Цели и приоритети  
4.Обратна връзка 
5.Бъдещи планове 
      Трета част: 
1.Приложения 
2.Извънкласна дейност 
3.Галерия 



         Лична информация: 
 
Име: Теменужка Тодорова Стоянова 
Националност: България 
Дата на раждане: 10 юни 1965г. 
Място на раждане: гр.Самоков 
Адрес: гр.Самоков, ул. „България”- 130А  
Служебен телефон: 0879600642 
Имейл: te10009@abv.bg 
 

mailto:te10009@abv.bg


  
         
      
    Образование и квалификации  
 
Средно образование:  1983г. - ПГ “Константин Фотинов” 
гр.Самоков 
Висше образование:  1987г. - ВПИ Благоевград 
Образователно квалификационна степен: магистър 
Специалност:   Начална училищна педагогика 
Професионална квалификация:  начален учител, IV ПКС  
Пдагогически стаж: 28 год. 
 



  Квалификации, сертификати, награди  
  - Компютърна грамотност и работа с продуктите на 

WINDOWS, Microsoft Office Word, Excel, Microsoft PowerPoint,Corel 
DRAW 
  -  Английски език 
  - ,,Методи за работа в междуетническа среда’ и ,,Конфликти в 
междуетническа среда“- сертификат 
  - Удостоверение за повишаване на квалификацията- курс по 
интерактивни технологии и техники в обучението по БДП 
  - Сертификат – „Приложение на закона за предучилищно и 
училищно образование - Стъпка по стъпка“ 
  - Грамоти за показани високи професионални умения при 
подготовка на  ученици за участие в състезанията на СБНУ 
  - Сертификат за обучение на учители за придобиване на 
интеркултурна компетентност за работа в мултиетническа 
среда, организирано по проект „Да развием шарената черга“ 
  - Грамота за проявено творчество и изобретателност в 

мероприятията,посветени на 22 април – Ден на Земята  



       
          Втора част 

Философия на преподаване  
     “Да имаш силата да преподаваш знания е осъзната и огромна 

отговорност” 

 

   Добър учител е онзи, който умее: 

    * да преподава качествено и интересно на 

достъпен и разбираем език 

     * да създава активни ученици, защото те учат най-

добре 

    * да бъде авторитет, но и верен приятел, да кара с 

поведението си децата да му вярват 

    * да усъвършенства постоянно знанията и опита 

си, съчетавайки добрите традиции с иновации в 

работата си 

    * да приема съвети, да търпи критика и да я 
превръща в нещо градивно 
 



 
Моята философия на преподаване: 
    * Образованието трябва да формира и развива 
знания и  способности на учениците, като 
непрекъснато насърчава изявите им 
    * Всеки ученик има свои качества и таланти, и 
учителят трябва да умее да ги идентифицира и 
надгражда  
    * Всяко дете е личност и тя трябва да се уважава 
    * Преподавателските ми похвати са гъвкави  и те се 
променят в зависимост от темата, степента на 
трудност, ситуацията и вниманието на учениците  
     Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябвя 
едновременно да работим върху развитието на 
потребностите на детето. Доверието между мен и 
родителите е много важно условие за постигане на 
резултатност. 
 
     
 



                     Цели: 
 

           1.Качествено образование, съгласно ДОС 
           2.Използване на иновативни и интерактивни 
методи 
           3. Създаване на подкрепяща и стимулираща среда 
           4.Развитие на социални умения и компетнтности у 
учениците 

 
 
 



            
                                     Моите стратегии  във 

                    във възпитанието и обучението: 

       - работа в екип 

           - личностен подход 
           - демократичен подход 
           - овладяване техники на учене 
           - овладяване на умения за оценка и самооценка 
           - непрекъснат контакт с родителите  
           - използване на съвременни технологии в 
работата 

 



              
 
          Приоритети: 
    - откриване и развитие на индивидуалните 

интереси, възможности и таланти на всяко дете 
    - осигурявяне и запазване на физическия и 
психически комфорт на децата 
    - непрекъснато взаимодействие и 
сътрудничество с родителите 
     



             Обратната връзка: 
     Моите ученици: 

- постигат все по-високи резултати според     
възможностите си 
- учат с интерес и желание 
- искат да знаят и могат 
- имат състезателен дух 
- имат правилна самооценка 
- искат все повече от мен 
        Родителите на моите ученици: 
- са част от нашия екип 
- са отговорни и ангажирани 
- са нашата друга опора 



            Бъдещи планове:  
 
- участие в обучения, семинари, курсове и 
други форми на училищно и 
извънучилищно ниво 
- усъвършенстване уменията за планиране 
и подбор на подходящи нови и интересни 
методи, средства и материали, 
необходими за работата в клас 
- работа по проекти 



Трета част: 

 

Приложения 



Работа в екип: ,,Аз - това сме ние” 



    ,, Всяко дете е личност, която 
заслужава уважение и подкрепа” 



   ,,Всяко дете трябва да усеща           
своята работа като успех” 



      ,,Развитие на творческите 

умения и компетентности” 



        ,,Стимулиране на творческото мислене 

и поощряване на индивидуалните таланти” 



          ,,Откриване и разгръщане на      

талантите на всяко дете, развитие на     

артистичните умения и компетентности” 



         ,,Създаването на безопасна, стимулираща и 

емоционална среда, подпомага разгръщането на 

потенциала на всяко дете” 



       
 
Благодаря за вниманието ! 


