
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да научим английски език 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОРТФОЛИО 
на Теменужка Василева Крамарска, 

преподавател по английски език 
в ОУ “Митрополит Авксентий Велешки” 

гр. Самоков 



 

Визитна картичка 

Образование 
• 2005 г. СУ “Св. Климент Охридски” гр. София, професионална 

квалификация: 

Ранно чуждоезиково обучение по английски език 

 
• 1985 г. Висш педагогически институт – Благоевград, 

Начална училищна педагогика - магистър 

• Специализация - Изобразително изкуство 
 

 
• 1993 г. СУ-ЦИУУ гр. София, ІІ ПКС по Физическо възпитание 

• 1992 г. Институт за чуждестранни студенти, специализация 
по Английски език 



 

Визитна картичка 

 
Професионален опит 
• Учител начален етап – 24 години 

• Учител по английски език в начален етап – 12 години 

 

Други умения 
• Отговорност и толерантност 

• Комуникативност 

• Умения за работа в екип 

• Отлични организаторски и изпълнителски качества 

• Креативност 

• Работа с компютър 



Педагогическа дейност 

Квалификация и обучения 
• Вътрешноинституционални форми на квалификация 

- Обсъждане на учебните програми, учебници, учебни планове 
– октомври 2016 г. 

- Светиня за Струга и българския народ. Педагогическо 
общуване – април 2019г. 

- Мотивация, комуникация и работа в екип – април 2019г. 
 

 
• Регионални програми 

Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна 
подкрепа на деца с обучителни трудности 

 
• Извънинституционални програми 

Разглеждане и обсъждане проекта на МОН “Твоят час” – 
октомври 2016 г. 



Професионално портфолио на учители, директори и други 
педагогически специалист – април 2017 г. 



Педагогическа дейност 

Моята философия за преподаването 
Изучаването на чужд език в ранна детска възраст влияе 
положително върху цялостното развитие на детската личност – 
в познавателно, езиково, творческо, психологическо и емоционално 
отношение. Но на тази възраст децата не са истински 
мотивирани за изучаване на чужд език. Мотивацията идва от 
учебното съдържание, методиката на обучение и, съвсем не на 
последно място, от личността на учителя. 

Учителят трябва да направи езика обект на игри, удоволствие, 
експериментиране. Да свързва интелектуалната дейност на 
децата с картинни изображения, като действителността се 
опознава чрез въображението в игрови практики, песни, танц и 
езика на тялото. 

А при общуването с децата, учителят трябва да показва 
добродетелност и да обича децата такива, каквито са. Да ги учи 
да мислят и работят в екип, да отчитат ценното в различни 
гледни точки и да са толерантни. 



Педагогическа дейност 

Връзки и взаимоотношения 
Дейността ми като преподавател е свързана с изграждане на добри 
взаимоотношения и организационни връзки с: 

• управленския и административен персонал на училището; 

• с ученици и родители; 

• учители и възпитатели; 

• колеги от други училища. 



Педагогическа дейност 

Основни функции 
• планиране и подготовка на учебния процес; 

• провеждане на обучение по английски език; 

• провеждане на консултативна дейност с учениците; 

• използване на подходящи образователни стратегии, методи и 
техники, които: 

- дават оптимален резултат в конкретната учебна ситуация; 

- мотивират учениците и стимулират личностното им развитие; 

- реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки; 

- обогатяват учебния процес с интересни и занимателни факти; 

- формират положителни нагласи към активно учене през целия живот; 

- диагностицират, оценяват и отчитат постиженията на учениците; 

- опазват живота и здравето на децата. 



Педагогическа дейност 

Основни ресурси 
• Учебник и учебна тетрадка “Hello” на издателство “Просвета”; 

• Информация от Интернет 

Научно-методическа дейност 
• Разработване на учителско портфолио 

• Собствена философия на преподаване 

• Споделяне на опит с колеги 

• Непрекъснато обновяване методите на преподаване 

• Методическо обединение 

– планиране; 

– разработка на уроци; 

– анализ; 

– препоръки и самооценка. 



Педагогическа дейност 

Извънкласни дейности 
• Коледна викторина - състезание 

• Честване Деня на Европа 

• Участие в състезанието Spelling bee- 2018г и 2019г. 

 
 

Постижения, награди, отличия 
• Ежегодно участие в състезанията на СБНУ “Аз общувам с Европа” 

– отлично представяне на учениците. 
  Второ място за четвъртокласника Божидар Трохаров в състезанието 

Spelling Bее. 
 



Галерия 
Моменти от извънкласните дейности 

 
 
 

 

Ден на Европа Коледно състезание – викторина 
 



 



Подготвена пиеса по случай завършването на четвъртокласници – май 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 



Галерия Ученически проекти и дейност  
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