
П О Р Т Ф О Л И О

на
Главен учител в  ………………

ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“

на Ирена Милчева- старши учител



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;
в отделните раздели представям сведения и  
документи от самомониторинга и планирана бъдеща
дейност.

Учителскo професионално
портфолио
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Част I.
Раздел 1.За учителя

Име: Ирена Милчева

Длъжност: старши учител-общообразователен предмет

Образование: висше - магистър

Приложение 1
Европейски формат на автобиография



Част I.
Раздел 1.

Философия на преподаването

Учителската професия е трудна и отговорна.  Учителят е не само

ерудиран преподавател, но и педагог и възпитател. За работата му е  

задължително вникването и разбирането на  вътрешния свят на 

учениците, особено в трудната възраст, в която те идват в

прогимназиален етап.  Водеща насока в работата ми е да бъда 

иновативна към всеки ученик и всеки учебен час, да бъда медиатор.



Част I. Раздел 1.
Философия на преподаването

Моята философия на преподаването е, че то е един непрекъснато развиващ се 
процес, в чийто център е поставен ученикът с неговата индивидуалност, която 
трябва не само да се уважава, но дори да се поощрява. Всеки ученик има силни 
страни и целта на образованието е да ги индентифицира и надгражда. Владеенето на 
английски език е от първостепенна важност в днешно време поради глобалните 
интеграционни процеси, протичащи във всички сфери на социалния, икономическия 
и културен живот. Живеем в една мултифункционална и многонационална Европа 
и поради тази причина една от основните ни задачи като преподаватели е да 
научим децата да осъществяват социални компетенции с деца от други социални и 
културни кръгове. Да дадем нова насока в развитието на образованието, в чиято 
основа стои принципът “Учим, за да живеем заедно”. Учениците трябва да се учат 
от преживяванията и събитията от реалния живот. Тяхното внимание трябва да 
бъде насочено към практическото приложение на изучаването.



Част I.
Раздел 1.
Философия на преподаването

За мен основно значение има личният пример на учителя. 

За да възпитава морални и нравствени ценности, учителят

трябва сам да притежава висок морал и принципност, да

излъчва спокойствие и добронамереност, но и  да внушава

нужния респект.



Част I.
Раздел 2.  
Педагогически практики
Основни цели

Добрият учител има за своя основна цел при  

преподаването на всеки учебен предмет:

- да създаде умения и компетенции у учениците си.

-да формира нравственост, морални ценности и светогледа

им.



Част I.
Раздел 2.
Педагогически практики  

Основни цели

В моите уроци 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 работния процес;



Част I.
Раздел 2.
Педагогически практики
Основни функции

-Планиране на учебния процес;

-Формиране на компетенции;

-Формиране на нови знания, умения, отношения и  ценности у учениците;

-Диагностика, оценяване, отчитане и анализ на

постиженията на учениците;

-Организация на цялостния учебен процес по  предмета;

-Опазване на здравето и живота на учениците.



Част I.Раздел 2.
Педагогически практики- урок в 6 клас:
„Making a Better World- National Parks“



Преодоляване на затруднения при 
общуване на английски език – 6 клас



„Helping the Planet“- използване на 
съвременни технологии в 5 клас



Създавне  на интерес при преговор на 
глаголни времана в английския език



Интерактивни методи в час по 
английски език 



В подкрепа на Християна, която временно 
не посещава училище и Стефани, с която се 
работи според възможностите ѝ.



Част I.
Раздел 3.

Методика на преподаване

-В работата си се придържам стриктно към  комуникативността, стремя 

се да създавам ситуации,  в които учениците да възприемат и свързват

тезите от урока с реални житейски ситуации.

-Всяко знание се илюстрира с атрактивни примери и води до активно 

говорене и граматически правилно писмено изразяване.

- Основно правило е коментиране изпълнението на поставените задачи, а 

след непосредствено прослушан или прочетен текст,отговаряне на въпроси. 



Част I.
Раздел 3

Методика на преподаване
Иновационни технологии

В уроците си използвам педагогически технологии с  насоченост към

активиране и оптимизиране на работата с учениците. Такива най-често

прилагани технологии са: технологията на работа по двойки, груповата

работа, игровите технологии.

Особено място в уроците ми заема прилагането и  ползването на ИКТ. Чрез 

тяхното приложение се  повишава интересът към урока, дава се възможност за  

индивидуална изява, развиват се умения за мислене и  междупредметна връзка, 

надгражда се общата култура.



Част I.

Раздел 3.
Методика на преподаване
Основни методически средства

-Образователни учебни планове, програми и  учебно-

методическа литература;

-Използане на ИКТ – мултимедийни  презентации на теми 

или част от уроци,  електронни уроци от образователен 

сайт,  наблюдаване на видео и филми по приказки.



Част I.

Раздел 4.
Извънкласни  организационни  дейности

В нашето училище кипи изключително богат живот. В 

резултат на неуморния труд и креативност на работните ни 

екипи, нашите учениците участват във всички  общоградски 

изяви, състезания и конкурси и се класират достойно.

Работим по проект „Развитие на способностите на 

учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез 

дейности, развиващи специфични умения и компетентности-

Твоят час“



Част I
Раздел 4 

Извънкласни организационни дейности:
Национална седмица на четенето-представяне на приказка 
пред ПГ и първи клас. 



Коледно състезание по английски 

език „MERRY  CHRISTMAS”



Отбелязване Деня на Европа



УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ- УЧИЛИЩНО 

ТЪРЖЕСТВО 2017г.



ПАТРОНЕН ПРАЗНИК 2018г.



SPELLING BEE –СЪСТЕЗАНИЕ ПО 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2018 г.



КЛУБ „Приятели на природата“

Засаждане на фиданки, поставяне на къщички за 
птици, участие в кампании на общината. 



КЛУБ „Приятели на природата“- участие в 

телевизионното предаване „Самоковче“-

01.2018г. 



КЛУБ „Приятели на природата“-

грижата за гората е грижа за нашето здраве



КЛУБ „Приятели на природата“ 

събудиха гражданската съвест



Изложба на домашни любимци
„Аз обичам животните“



Подобряване на материално-
техническата база

Със съдействието на учениците от 5 „в“ клас и техните 
родители закупихме монитор и неоходимите 
приспособления за ползването му. 



Част II.1.

Приложения
Европейски формат на  автобиография

Лична информация:

Име: Ирена Милчева
Местоживеене: гр. Самоков
E-mail: milcheva_vasileva@abv.bg
Националност: българска
Трудов стаж: 29г.



Част II. Приложения

Образование и 
обучение

 Дати (от-до)
 Име и вид на

1982-1987г.

ПУ „Паисий Хилендарски“образователната 

организация
 Основни предмети

 Наименование на
придобитата
квалификация
.

Биолог, учител по 
биология и химия



Част II. Приложения

Образование и  
обучение

 Име и вид на СУ „Климент         
Охридски“

Професионална 
квалификация по 
английски език

Пета

образователната 
организация

ети
 Наименование
на придобитата  
квалификация
 Квалификационна 
степен



Придобита квалификация за 
учебната 2016/2017г.
 1. “ Приложението на закона за предучилищното и училищното 

образование-стъпка по стъпка“-10.09.2016г.

 2. “.e-VET- English in Vocational Education and Trainig“-21.01.2017г.

 3.“Интерактивни методи и техники в обучението по БДП“-
04.02.2017г.

 4.“Професионално портфолио на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти“-30.04.2017г.

 5. „Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа“-
05.2017г.

 6. „Дигитални умения и ИКТ за педагогически специалисти“



Придобита квалификация 

 6. „Дигитални умения и ИКТ за педагогически специалисти“

 Модул 2

 7. „Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на деца и 
ученици с обучителни трудности“



Получени грамоти



Придобита квалификация за учебната 
2017/2018г.



Придобита квалификация за учебната     
2018/2019г.

 I. Вътрешноинституционална квалификация:

 1.“Наредба за приобщаващо образование“

 2.“Повишаваане мотивацията за учене у учениците чрез арт изкуство-

стъпка по стъпка“

 3.“Мотивация, комуникация и работа в екип“

 4.“Светиня за Струга и българския народ“

 5.“Компютърна анимация“



Придобита квалификация

 II. Външноинституционална квалификация:

 1. „Играта като интерактивен метод на обучение в образователния процес

 2. „Приобщаващо образование“

 3. „Наставничество в образователна среда“



 Придобити три квалификационни кредита



Организация и провеждане на състезание по 

правопис на английски език SPELLING BEE

Победители в шампионския кръг 

на училищното състезание

Класиране на 6 място на 

Областното състезание SPELLING 

BEE



Организиране и провеждане на 

изложба на домашни любимци



Занимания по интереси- клуб „Приятели на 

природата-здрави в бъдеще“

 Залесяване в училищния двор и парк „Лаго“



Отлични резултати от нашата дейност



Грижа за горските обитатели



За да го има портфолиото, което представя  
професионалния и  творчески път на един 

учител,  преди всичко трябва да ги има 
тези прекрасни  млади хора! Всички

усилия и енергия на учителя са  за тях
- нашите ученици! Техните

одухотворени лица н и  доказват, че 
усилията н и  не са напразни,  въпреки 

превратностите на времето и трудностите!



Моето портфолио не би било пълно, 
ако не бяха  колегите ми. Един 
прекрасен екип, в който се  чувствам на 
мястото си.


