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 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:Ралица Пламенова Струмина

Длъжност: Учител по 
физическо възпитание и 
спорт и хореография
Образование:
Висше - бакалавър

E – mail: ralitsastrumina@abv.bg



Част I
Раздел 2.
Педагогически практики
Философия на преподаването
 Учителят е този, който трябва да намри подхода към всеки ученик, да открие неговите 
силни страни и да ги използва максимално в часа, за да може да улесни намирането на пътя 
за усвояване на знанията и да накара детето да се чувства пълноценно.
 Усъвършенстването на учебните планове и програми не е достатъчно, за да бъде качествен 
един учебен процес. Необходимо е търсене на нови форми и методи на обучение и 
преподаване, за да бъде ученикът не пасивен слушател, а активен участник в обучението.
 Повишаване на мотивацията и интереса на учениците.
 Повишаване на активността и самостоятелността  от страна на учениците.
 Училището трябва да се превърне в привлекателно място не само за децата, но и за техните 
родители.
 Изграждане на качества в учениците, необходими за добрата реализация в живота.
 Добрият личен пример на преодавателя.
 Фокусиране върху индивидуалните потребности на учениците.
 Диалогичност в учебния процес.
 Отвореност към нови методи и практики.

Философията ми на преподаване по физическо възпитание и спорт  и моят личен 
стремеж към усъвършенстване са свързани с латинската сетенция:  “ Mens sana in corpore sano
“ - която в превод означава:

Здрав дух в здраво тяло



Част I.
Раздел 2.  
Педагогически практики

Основни цели
 Главната стратегическа цел е утвърждаването на физическото възпитание,
спорта и социалния туризъм като средство за подобряване на здравето и
физическата годност на населението, максимално разширяване дела на
обхванатите в организирания спорт за всички от разнообразни социални групи,
както и издигане на спортния престиж на нацията на световно равнище.
Целите на физическото възпитание в съвременното общество е постигане на
физическото съвършенство на човека, а критерий за такова съвършенство са
здравословното състояние, физическата работоспособност и творческо
дълголетие.
Основни задачи на физическото възпитание и спорт в училище са формирането
на двигателни способности на ученика, подобряване на функционалните
възможности и адаптационните и защитните функции на организма към
неблагоприятното въздействие на околната среда, създаването на правилна
представа за красивото, хармоничното, естетическото в движенията и в
поведението.
Интереса към спорта в часовете по ФВС се поддържа с често провеждане на
състезания по видовете спорт, игри и отделни умения. Това им помага да утвърдят
в себе си редица – личностни качества, като лоялност и увъжение към противника,
воля и дисциплинираност. Помага им да научат правилата за провеждане на
състезания по видове спорт, да усетят положителното влияние от стартовото
вълнение / едно от положителните стресови състояния/



Част I.
Раздел 2.  
Педагогически практики

Основни Функций

 Планиране на учебния процес;

 Тренировки;

 Организиране на спортни състезания;

 Учебни игри;

 Спортни празници;

 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;

 Работа по проекти;

 Опазване на здравето и живота на учениците.



Част I.
Раздел 3
Методика на преподаване

В работата си се придържам стриктно към :
 Методи за осъществяване на двигателна дейност по физическо възпитание;
 Методи за проверка и оценка, за контролиране и отчитане на дейността по физическо
възпитание;
 Методи на възпитание на нравствени, естетически и трудови навици в процеса на
физическо възпитание;
Иновативни методи.

Ефективността на обучението по физическо възпитание и спорт налага
апробирането и прилагането на иновационни форми и методи, каквато е екипната
организация на учебния процес по физическо възпитание и спорт. Тя е
разновидност на груповата организация, в която се акцентира на конкуренцията
между групите като стимул за постигане за по- кратко време на по- добри резултати
и е подходяща форма за провеждане на уроците по физическо възпитание и спорт.



Част I.
Раздел3
Методика на преподаване

Основни методически средства

Образователни учебни планове, програми и  учебно-методическ литература;
Използване на иновативни методи на обучение;
Използване методи на организиране на двигателната дейност;
Използане на методи за физическо натоварване;
Използване методи на проверка и оценка;
 Използване методи на възпитание;
Използване методи на интензификазия на учебния процес.



Част I.
Раздел 4.
Извънкласни организационни дейности

 Училището ни е с изключително богат живот. Учениците ни участват във много  
общоградски изяви, състезания, конкурси ,чествания ;
 Работи се по голям брой европейски проекти;
 Участва се и се печелят призови места във всички изяви и състезания.
Тържествен ритуал за първи учебен ден;
Тържествен ритуал - представителни изяви в начален и прогимназиален етап.
Тържествен ритуал - патронен празник на училището.
Тържествен ритуал - 24 май.
Тържествен ритуал - край на учебната година;
 Организиране и работа по европейски  проекти, училищни изяви;
Участие в проект „Твоят час“;
Участие в извънкласни дейности;
Участие в иновация – „Фолклорното наследство – пладформа за надграждане но можещи и 
мислещи личности“;
Участие в проект към ЦОИДУЕМ „Плетеница“;
Участие програма „Занимания по интереси“



Иновация

 Цикъл от интегрирани открити уроци 
2017/2018 година:

 Урок №1 Водеща част литература, тема „Тримата братя и златната ябълка“- ФВС 
участва с хора от Родопска етнографска област“ (Право хоро);

 Урок №2 „ Коледа“ – ФВС участва с хора от „Северняшка етнографска област“ и 
„Тракийска етнографска област“ (Дунавско и Буенек);

 Урок №3 Участие в патронен празник на училището 220 години от раждането на 
„Митрополит Авксентий Велешки“;

 Урок №4 Интегриран открит урок с водеща част музика – Особености на пиринските 
песни- ФВС участва с хоро “Арап” и “Ширто”

 Урок №5 Интегриран урок с музика - Тракийска етнографска област- ФВС участва с 
(Право тракийско хоро и Тракийска ръченица)



Иновация

 Цикъл от интегрирани уроци 2018/2019 
година.

 Урок №1 Интегриран открит урок на тема “Особености на шопската 
песен”;

 Уок №2 Интегриран открит урок на тема “Особености на шопските 
хора”;

 Урок №3 интегриран открит урок на тема “Поклади”;

 Представяне на интегриран открит урок на семинар на директори от 
София обл;



Част I.
Раздел 4.
Извънкласни дейности 

Ученически игри 2016/2017

 Подготовка и участие в областно състезание по баскетбол момичета и момчета V-VII 
клас 14.03.2017  - второ място;
 Подготовка и участие в общински кръг - лека атлетика момичета и момчета V-VII клас
15.10.2017г.- второ и трето място;
Подготовка и участие общински кръг волейбол момичета V-VII клас- второ място и 
момчета V-VII клас- трето място 28.02.2017г.;
Подготовка и участие в общински кръг- бадминтон момичета и момчета V-VII клас –
второ и трето място 14.02.2017г.;
Подготовка и участие в общински кръг футбол момчета V-VII клас- трето място
03.11.2016г.;
Подготовка и участие в общински кръг- баскетбол момичета и момчета V-VII клас-
първо и второ място 11.11.2017г.;
Общинско състезание “ Бързи, смели, храбри” момчета и момичета II- IV клас – първо
място 03.05.2017г.



Част I.
Раздел 4.
Извънкласни дейности

 Награди и участия в спортни мероприятия на 
общинско ниво;

2017/2018 година
Баскетбол момичета V-VIIклас – II- ро място;

Баскетбол момчета V-VIIклас – II- ро място;

Волейбол момичета V-VIIклас – II- ро място;

Волейбол момчета V-VIIклас – II- ро място;

Футбол момчета V-VIIклас – I- во място;

Лека атлетика момичета V-VIIклас – II- ро място и III- то място;

Лека атлетика момчета V-VIIклас - I- во и II-ро място;

Бадминтон момичета V-VIIклас – III- то място;

Бадминтон момчета V-VIIклас – III-то място;

Бързи смели ловки- начален етап I- IV клас- II – ро място

БДП – V-VII клас I- во място



Част I.
Раздел 4.
Извънкласни дейности

Награди и участия в спортни мероприятия на 
общинско ниво;

2018/2019 година 

 Баскетбол момичета V-VIIклас – I- во място;

 Баскетбол момчета V-VIIклас – II- ро място;

 Волейбол момичета V-VIIклас – II- ро място;

 Волейбол момчета V-VIIклас – I- во място;

 Футбол момчета V-VIIклас – I- во място;

Лека атлетика момичета V-VIIклас – II- ро място;

Лека атлетика момчета V-VIIклас III- то място;

 Бадминтон момичета V-VIIклас – II- ро място;

 Бадминтон момчета V-VIIклас – II-ро място;

 Бързи смели ловки- начален етап IV клас- II – ро място

 Бързи смели ловки- начален етап I-II клас- I – во място

 Туристическа щафета I-IV клас I – во място

 Туристическа щафета V-VII  клас I – во място

 БДП  V-VII  клас I – во място



Част I.
Раздел 4.
Извънкласни дейности
 Награди и участия в спортни мероприятия на областно ниво;

2018/2019 година 

Баскетбол момичета V-VIIклас – I-во място;

Волейбол момчета V-VIIклас III- то място;

Футбол момчета V-VIIклас – I-во място;

БДП – V-VII клас V- то място.



Част I.
Раздел 4.
Извънкласни дейности

 Награди и участия в спортни мероприятия на зонално 
ниво;

2018/2019 година 

Баскетбол момичета V-VIIклас – I-во място;

Футбол момчета V-VIIклас – IV-то място.



Част I.
Раздел 4.
Извънкласни дейности

 Награди и участия в спортни мероприятия на национално ниво;

2018/2019 година 

Баскетбол момичета V-VIIклас – I-во място

Баскетбол момичета V-VII клас класирани за Световно първенство 2020 в 
Хърватска.



Част I.
Раздел 4.
Извънкласни дейности

ТФ “Самодивче” 2017/2018 година
• Плакет и грамота за най-добро представяне на ТФ “Самодивче” , 
на IV-ти Национален фолклорен фестивал “На гергьовденски 
люлки”с. Стефаново;
•Представяне на проекта “Твоят  час”гр. Сливница



Част I.
Раздел 4.
Извънкласни дейности

ТФ “Самодивче” 2018/2019 година

 Награди и участия в спортни мероприятия на международно ниво;

 Трета награда на ТФ “Самодивче” на Пето Фолклорно надиграване  “Я 
тропнете, да тропнем”

 I-во място на ТФ „ Самодивче“ на Фестивал „Съкровищница на таланта“ гр. 
Ниш, Сърбия



Част I.
Раздел 4.
Извънкласни дейности

 Награди и участия в изяви, конкурси и 
мероприятия с благотворителна цел- 2018/2019 
година:

Участие на ТФ “Самодивче” В благотворителна коледна изява в дом за стари 
хора “Семейство Калинкови”;

Участие в благотворителна изявана кампания “Сили имам да се боря”;
Участие на ежегодните награди на РОТАРИ КЛУБ – Самоков за изявени 

деца;
Участие на “Кинеложка изложба”;
Участие на откриването на финалния кръг  по баскетбол;
Участие  на закриването на финалния кръг  по баскетбол.



Част I.
Раздел 4.

 Работа по проект “Плетеница” 2018,2019 година. 
Наименование на групата “Хоро се вие”.

 Коледно надигравана 

 Пътуващо училище “Родолюбие” екскурзия с образователна и възпитателна цел с 
маршрут Самоков- Сопот- Карлово- Калофер- Трявна- Габрово и обратно



Спортен празник 

 Организиране и провеждане на спортен празник 2017/2018 
година.

 17 май- Ден на българския спорт.



Спортни мероприятия

 Организиране и провеждане на вътре 
училищни първенства 2018/2019 година

Футбол V клас – I во място Vа клас, II ро място Vб клас;

Футбол VI клас- I во място VIб клас, II ро място VIв клас;

Футбол VII клас- I во място VIIа клас II ро място VIIв клас
и IIIто място VIIб клас.



Танцова формация “Самодивче”
2016/2017година



“ ZUMBA”
2016/2017 година



Част II. Приложения
Образование и  обучение

 Дати (от-до)
 Име и вид на От 2011 до 2016г.

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА 
АКАДЕМИЯ “Васил Левски”

образователната 
организация

 Основни предмети

 Наименование на
придобитата
квалификация
 Ниво по национ.

Учител по физическо 
възпитание и спорт

Бакалавър
класификация



Част II. Приложения

Образование и  обучение

 Дати (от-до)
 Име и вид на

образователната 
организация

 Основни предмети

 Ниво по национ.

1994 – 2000 година.
Спортно училище 
“Отец Паисий”

Общообразователни

Средно образованиекласификация



Част II.
3.Приложения
Квалификационна дейност

Участия в обучения, семинари,  курсове и  други 
форми на  и з в ъ н у ч и л и щ н о  и у ч и л и щ н о ниво :
Вътрешноинституционални форми на 
квалификация:

 Обсъждане на учебните програми, учебници, учебни планове - м. септември 2016г.
 Нов закон за училищното и предучилищното образование - м. септември 2016г.
 Разглеждане и обсъждане проекта на МОН “ Твоят час” - м. октомври 2016г.
 Професионално портфолио на учителите, директорите и други 

педагогически специалисти- м. април 2017г. 
 Обсъждане на учебните програми,учебници ,  учебни планове ;
 Играта като интерактивен метод на обучение в  образователния

процес

Външноинституционални програми :
Нов закон за предучилищно и училищно образование“;
Разглеждане и обсъждане проекта на МОН „ Твоят час“
Професионално портфолио учителите ,  директорите и 
други педагогически специалисти ;
„Дигитални компетентности и ИКТ“;
„Мотивация,  комуникация и работа в  екип“;
Светиня за Струга и българския народ“;  „Педагогическо
общуване“.



Част II.
3.Приложения 
Квалификационна дейност

Сертификати и удостоверения:
•Сертификат за участие  шпрошедено обучение  на тема: «
«Приложението на закона за предучилищно и училищно образование –
стъпка по стъпка 10.09.2016г.;
•Сертификат за преминато обучение по прилагане на регламент (ЕС) 
2016/679- общ регламент за защита на лични данни- GDPR проведен от 
16.08.2018г. до 22.08.2018г.;
•Удостоверение  от институт за човешки ресурси София за участие в 
квалификационен курс  в периода  15.12.2018г. до 16.12.2018г. на тема:  “Играта 
като интерактишен метод на обучение в образователния процес”.



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!



Учениците н и  са нашият делник, но и   
нашият празник. Ние им даряваме знанията  
и  грижата си, а те н  и    д  а  в  а  т т в о р ч е с к и дух! 

В  този взаимен процес водеща роля има  
учителят и  неговата личност – знанията му,  

авторитетът му, личният му пример,  
моралът му.



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

чувствам на мястото си. В такива моменти, 
когато  изпращаме поредния випуск, сме малко 
тъжни, но и   горди и  щастливи от свършената

работа. Защото  обичаме нашите ученици, 
училището, защото сме  екип, защото сме

учители!


