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Мотиви 

 Учителското портфолио е инструмент за разпознаване и 

диференцирано оценяване на качеството на дейността на учителя.   

 Справедливост при оценяване на учителския ми труд.  

 Прозрачност и доказателственост на професионалната ми дейност.

 Сигурност в работата, особено в рискови професионални ситуации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълнение и актуализиране във всеки един 

момент от дейността ми като учител. 



 

Старши учител - начален етап 

 

в ОУ ,,Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков 

Димитринка Георгиева Василева 



Портфолиото се състои от: 

Първа част: Общи сведения 

- автобиография 

- дипломи и квалификации 

 

Втора част: Педагогическа дейност 

- философия на учителя 

- описание на педаготическата и научно-методическата дейност 

 

Учебна 2016/2017г. 

Учебна 2017/2018г. 

Учебна 2018/2019г. 



ПЪРВА ЧАСТ 



Автобиография 

Лична информация 

 

Име 

Телефон 

E-mail 

Националност 

Дата на раждане 

 

 

 

 

Димитринка Георгиева Василева 

+359 879 600 652 

dimitrinka_vasileva@abv.bg 

Българска 

02.09.1974г. 

mailto:dimitrinka_vasileva@abv.bg


Трудов стаж 

Дати (от-до) 

Име и адрес на работодателя 

 

Заемана длъжност или позиция 

Вид на дейността/сферата на 

работа 

 

Дати (от-до) 

Име и адрес на работодателя 

Заемана длъжност или позиция 

Вид на дейността/сферата на 

работа 

02.10.2000г. – 

ОУ „Митрополит Авксентий 

Велешки“, гр. Самоков 

Старши учител – начален етап 

Образователна сфера 

 

 

22.04.1999г. – 06.07.2000г. 

ОУ „Васил Левски“, с. Ярлово 

Начален учител 

Образователна сфера 



Образование 

Дата 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

Наименование на придобитата 

квалификация 

 

 

Ниво по националната 

квалификация 

2019г. 

Югозападен университет „Неофит 

Рилски“, гр. Благоевград 

Висше образование, специалност 

„Информационни технологии при 

обучението в начална училищна 

възраст“ 

Магистър 



Образование 

Дата 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

Наименование на придобитата 

квалификация 

 

 

Ниво по националната 

квалификация 

1999г. 

Югозападен университет „Неофит 

Рилски“, гр. Благоевград 

Висше образование, специалност 

„Начална училищна педагогика“ 

Начален учител, специализация 

Музика 

Бакалавър 



Обучения и квалификации 

- септември, 2005г. – Компютърен курс „Офис  XII век“ 

- март, 2006г. – Базови и специфични компютърни умения 

- май, 2006г. – Методика на обучението по БДП 

- февруари, 2011г. – Училище без дискриминация 

- юли, 2012г. – Идентифициране и подкрепа на деца с емоционални и 

поведенчески затруднения 

- май, 2014г. – Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП 

- март, 2016г. – Методи за работа в междуетническа среда 

- октомври, 2016г. – „Приложението на закона за предучилищното и 

училищното образование – стъпка по стъпка“ 



Обучения и квалификации 

- ноември, 2016г. – Разглеждане и обсъждане на проекта на МОН „Твоят 

час“ 

- април, 2017г. – Професионално портфолио на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти 

- май, 2017г. – Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна 

подкрепа на деца и ученици с обучителни трудности 

- юни, 2017г. – Дигиталните умения и ИКТ за педагогически специалисти 

- август, 2018г. – Прилагане на регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент за 

защита на личните данни - GDPR 



Обучения и квалификации 

 

- декември, 2018г. – Играта като интерактивен метод на обучение в 

образователния процес 

- май, 2019г. – Компютърно моделиране за III клас 

 

- октомври, 2010г. – Пета професионалноквалификационна степен 

- ноември, 2015г. – Четвърта професионалноквалификационна степен 

- април, 2019г. – Трета професионалноквалификационна степен (в процес на 

обучение) 



Награди и грамоти 



Лични умения и компетенции 

Майчин език 

Социални умения и компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компютърни умения и компетенции 

 

Свидетелство за управление на МПС 

Български 

Отлични комуникативни умения. 

Способност за работа в екип. 

Коректност. Отговорност. 

Организираност. 

Иновативност и креативност. 

Обработване, систематизиране, 

поддържане и изготвяне на информация. 

Организиране и осигуряване на качествено 

и в срок изпълнение на поставените цели 

и задачи. 

Спазване на правилата на работа и 

предприемане на коригиращи мерки при 

необходимост. 

OS: Windows, MS Office: Word, Excel, 

PowerPoint, Internet 

Чиста шофьорска книжка, категория В 



ВТОРА ЧАСТ 



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 РУО и МОН; 

 - институти и звена за квалификация на учители; 

 - колеги от други училища. 



Философия на преподаване 

- Преподаването е един непрекъснато развиващ се процес, в чийто център е 

поставен ученикът с неговата индивидуалност. 

- Необходимо е индивидуалните различия да се разпознават, уважават и дори 

поощряват. Методите и похватите са разични в зависимост от субекта. 

- Всеки ученик има силни страни и целта на образованието е да ги 

идентифицира и надгражда. 

- Постигане на положителни промени в личността на учениците и 

овладяване на трайни знания, умения и навици. 

- Учителят трябва да отстъпи от познатата водеща активна позиция към 

тази на по-пасивния и подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява 

обучаемия сам да достигне до желаните резултати на дадения етап. 

- Много важен е личният пример. Учениците не бива да бъдат подвеждани, 

за да не се губи доверието едни към други. 



Философия на преподаване 

- Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно, на 

достъпен и разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита 

си, да умее да приема съвети, да приема критика. 

- Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност. 

Преподавателските ми похвати се променят съобразно темата, 

аудиторията и времето. 

- Аз вярвам във фокусирането върху индивидуалните потребности на 

учениците в процеса на учене. 

- Моето убеждение е, че е необходимо индивидуалните различия да се 

разпознават, уважават и дори поощряват. Не съм съгласна с 

възприемането на образованието като механизъм за „сортиране“. 

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

върху развиването на индивидуалните потребности на ученика. 



Методи на преподаване 

 Светът се развива твърде бързо, затова се старая да имам 

съвременен подход на преподаване и комуникация. В центъра на 

учебновъзпитателния процес поставям ученика с неговата познавателна, 

емоционална и творческа дейност: да решава проблеми, да твори, да бъде 

самоуверен, да се учи от грешките си. 

 Използвам подходящи образователни техники и различни методи за 

преподаване в зависимост от методичната единица, учебните планове и 

програми, специфичното за учебните предмети, преподавани от мен. 

Усъвършенствах уменията си на учител за планиране и подбор на подходящи 

нови и интерактивни методи и материали. 

 Наред с традиционните методи, използвам и собствени и други 

презентации по дадени теми или част от теми, тестове, кръстословици, игри 

и други. 



Методи на преподаване 

 Те дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация, 

реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки и са моята 

образователна стратегия за повишаване мотивацията на учениците за учене и 

стимулиране на личностното им развитие. 

 Провокирам интереса на учениците в търсене, подбор и работа с 

различни източници в интернет за използване на информация при 

задължителната подготовка. 

 Обогатявам учебния процес с интересни факти и занимателни 

елементи. Формирам у учениците разбирането за ученето като съзнателно 

усилие, изискващо организираност, самодисциплина, самостоятелност, 

отговорност. 

 Наблягам на това какво са усвоили учениците, а не на предподадения 

материал, който е заплануван. 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. 



УЧЕБНА 2016/2017Г. 



 В работата си като класен ръководител на втори клас през учебната 

2016/2017г. използвах: 

 

- Учебници на издателство „Булвест“ – втори клас; 

- Атласи и стенни карти; 

- Образователни планове, програми и учебно-методическа литература; 

- Подходящи тестове и материали, подбрани от различни сборници и друга 

помощна литература; 

- Авторски материали – презентации, тестове и др.; 

- Материали от олимпиади и състезания, проведени в предходни години. 

Педагогическа и научно-методическа дейност 



Обратна връзка 

- Периодично провеждани родителски срещи. 

- За по-добра успеваемост са провеждани консултации с ученици и родители. 

- За перманентна и пълна информираност и за улеснение на родителите, 

редовно са водени дневникът на класа и ученическите книжки на учениците. 

Други дейности 
- Работа по проект „Твоят час“ – ръководител на ТФ „Самодивче“ 

- Ръководител на ТФ „Самодиви“ 

- Член на комисия за проверка на НВО – IV клас 

- Член на методичното обединение – начален курс 

- Изработване на грамоти, покани, диплянки и др. 

- Организиране на състезания, екскурзии и тържества 

- Квестор на олимпиади 

- Сценарии за извънкласни дейности 

- Оценител на проекти на учебници към МОН по домашна техника и 

икономика 



Извънкласна  дейност 

Заедно с ТФ „Самодиви“ и ТФ „Самодивче“ взехме участие в редица училищни 

и градски тържества. 



Галерия – учебна 2016/2017г. 

 Съдържание: 

 

- Откриване на учебната 2016/2017 година 

- Участие в шествието по случай Деня на народните будители 

- Изработване на глинени съдове съвместно с родители 

- Коледна украса в училище и Детската библиотека 

- Коледно тържество в Младежкия дом 

- Тържество на класа, посветено на народното творчество 

- Изработване на мартеници в Детската библиотека 

- Участие в празника на училището 

- Екскурзия до град Пловдив 

- Грамоти от състезания 











УЧЕБНА 2017/2018Г. 



 В работата си като класен ръководител на трети клас през учебната 

2017/2018г. използвах: 

 

- Учебници на издателство „Булвест“ – трети клас; 

- Атласи и стенни карти; 

- Образователни планове, програми и учебно-методическа литература; 

- Подходящи тестове и материали, подбрани от различни сборници и друга 

помощна литература; 

- Авторски материали – презентации, тестове и др.; 

- Материали от олимпиади и състезания, проведени в предходни години. 

Педагогическа и научно-методическа дейност 



Обратна връзка 

- Периодично провеждани родителски срещи. 

- За по-добра успеваемост са провеждани консултации с ученици и родители. 

- За перманентна и пълна информираност и за улеснение на родителите, 

редовно са водени дневникът на класа и ученическите книжки на учениците. 

Други дейности 
- Работа по проект „Твоят час“ – ръководител на ТФ „Самодивче“ 

- Член на комисии 

- Член на методичното обединение – начален курс 

- Изработване на грамоти, покани, диплянки и др. 

- Организиране на състезания, екскурзии и тържества 

- Квестор на олимпиади 

- Сценарии за извънкласни дейности 

- Оценител на проекти на учебници към МОН по музика 



Извънкласна  дейност 

Заедно с ТФ „Самодивче“ взехме участие в редица училищни и градски 

тържества. 





Награди и грамоти 

- Награда за най-добро представяне от IV национален фолклорен фестивал 

„На гергьовденски люлки“ 

- Грамота от заключителния етап на проекта „Твоят час“ 



Галерия – учебна 2017/2018г. 

 Съдържание: 

 

- Откриване на учебната 2017/2018 година 

- Интерактивен открит урок по човекът и обществото 

- Участие в шествието по случай Деня на народните будители 

- Отбелязване на 110-ата годишнина от рождението на Астрид Линдгрен 

- Участие в коледната работилница и коледния базар 

- Проект „Научи се да караш ски“ 

- Участие в празника на училището 

- Конкурс „Мис Пролет“ в Младежки дом 

- Родителите – наши партньори 

- Зелено училище 

- Седмица на детската книга 

- Участие в шествие до паметника Кръста 

- Представяне на благотворителната постановка „Златната ябълка“ 

- Участие в изложбата на домашни любимци 

- Грамоти от състезания 

- Летни занимания 















УЧЕБНА 2018/2019Г. 



 В работата си като класен ръководител на четвърти клас и учител 

по компютърно моделиране на трети клас през учебната 2018/2019г. 

използвах: 

 

- Учебници на издателство „Булвест“ – четвърти клас; 

- Учебници на издателство „Просвета Плюс“ – трети клас; 

- Атласи и стенни карти; 

- Образователни планове, програми и учебно-методическа литература; 

- Подходящи тестове и материали, подбрани от различни сборници и друга 

помощна литература; 

- Авторски материали – презентации, тестове и др.; 

- Материали от олимпиади и състезания, проведени в предходни години. 

Педагогическа и научно-методическа дейност 



Обратна връзка 

- Периодично провеждани родителски срещи. 

- За по-добра успеваемост са провеждани консултации с ученици и родители. 

- За перманентна и пълна информираност и за улеснение на родителите, 

редовно са водени дневникът на класа и ученическите книжки на учениците. 

Други дейности 
- Работа по проект - ръководител на ТФ „Самодивче“ 

- Работа по проект – ръководител на клуб „Знам и творя с дигиталните 

устройства“ 

- Член на комисии 

- Член на методичното обединение – начален курс 

- Изработване на грамоти, покани, диплянки и др. 

- Организиране на състезания, екскурзии и тържества 

- Квестор на олимпиади 

- Сценарии за извънкласни дейности 



Извънкласна  дейност 

Заедно с ТФ „Самодивче“ взехме участие в редица училищни и градски 

тържества. 



Извънкласна  дейност 

Клуб „Знам и творя с дигиталните устройства“ 



Награди и грамоти 

- Трета награда от V фолклорно надиграване „Я тропнете, да тропнем!“ 

- Грамота от конкурса „Ризница талента“ на Сдружението на учителите, 

гр. Ниш 



Резултати от НВО 
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- Среден успех: 5.40 

- Най-добър резултат за училището по БЕЛ и човекът и природата 



Галерия – учебна 2018/2019г. 
 Съдържание: 

 
- Откриване на учебната 2018/2019 година 

- Посещение на изложбата на Радослав Генев 

- Среща разговор с местни творци 

- Четене по роли пред I „в“ клас 

- Посещение в ДГ „Звънче“ 

- Участие в шествието по случай Деня на народните будители 

- Участие в тържество, посветено на Деня на християнското семейство 

- Коледна екскурзия до гр. София 

- Участие в коледната работилница и коледния базар 

- Коледно състезание „Стани отличник“ 

- Участие в тържество по повод 106-тата годишнина от битката при Булаир 

- Участие в кампанията „Капачки за бъдеще“ 

- Проекти на ученици 

- Открит урок по компютърно моделиране 

- Екскурзия до Шипка, Габрово и Велико Търново 

- Грамоти от състезания 

- Тържество по повод завършване на начален етап на основно образование на випуск 

2019 

 















Благодаря за вниманието! 


