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Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, 
допълване и актуализиране във всеки един момент от дейността ми 
като учител! 



 Част I 
 Раздел 1. Общи сведения 

Дейността ми на преподавател е свързана с осъществяването  
на организационни връзки, взаимоотношения и взаимодействия с: 
 
  ученици; 
 родители; 
 учители и възпитатели от същото и/или други училища; 
 управленския и административния персонал на училището; 
 експерти в РИО; 
 институции и звена за квалификации на учителите. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Част I 
 Раздел 1. Общи сведения 

 

         За мен: 
 
 Работя в ОУ „Св. Климент Охридски“ от 1993 год. ; 
 Преподавател по български език и литература ;    
   изобразително изкуство и музика  в 5-8 клас; 
 Класен ръководител на 7-8  клас през учебната  
   2014/2015 г.; 
 Член на комисията за Безопасни условия на възпитание,  
    обучение и труд; 
 Член на комисията по Безопасност на движение по  
    пътищата; 
 Редактор на училищен е-вестник „Светулка“; 
 Организатор и водещ на училищни тържества. 

 

 

 

 

 

 



 
Част I 

Раздел 2. Педагогическа дейност 
 
 

Философия на преподаване 
 
 “Най-големият успех за един учител е да може да каже:  
„ Учениците ми сега работят, като че ли аз не съществувам.” 
         ( Мария Монтесори) 

 
 “Ако успеем да предадем на учениците си любовта си към 
 учението, естественият резултат ще бъде те да се научат  
да учат .”      ( Сър Джон Лъбок) 
 
 “Учейки другите, човек учи и себе си!”(Сенека) 
 
 “Да знаеш, не е достатъчно-трябва и да го прилагаш. 
     Да имаш желание, не е достатъчно-трябва и да го  
     направиш”.               (Гьоте) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Част I 

Раздел 2. Педагогическа дейност 

 

 Основни функции 
 

 Планиране и подготовка на учебния процес; 
 Използване на подходящи образователни стратегии, 

методи и похвати, които: 
 - дават конкретен оптимален резултат в конкретна  
   учебна  ситуация;   
- отговарят на образователните потребности на  
   учениците; 
 - мотивират учениците и стимулират личностното им 
   развитие 
 - реализират вътрешнопредметни и междупредметни  
  връзки; 
  Изграждане на знания, умения и духовни ценности; 

 



 
Част I 

Раздел 2. Педагогическа дейност 
 

 

Основни функции 
 Формиране на положителни нагласи към ученето и  
   изграждане на стратегии за самостоятелно учене и учене  
   през целия живот; 
 Използване на учебно-технически средства, подходящи за 
   постигане на оптимални резултати в конкретна учебна  
   ситуация; 
 Организационни функции; 
 Провеждане на консултативна дейност с ученици; 
 Диагностика, оценяване и анализиране на постиженията на 
   учениците, както и на учебния   процес. 

 

 

 

 

 



Част I 
Раздел 2. Педагогическа дейност 

Използвани ресурси 

 
Предмет  

Учебник  
Учебна тетрадка 

Български език 
5-7 клас 

Издателство “Булвест 2000” 
К.Димчев и колектив 

Български език  
8 клас 

Издателство “Анубис” 
Вл.Жобов и колектив 

Литература 
 5-8 клас 
 

Издателство”Булвест 2000” 
М.Герджикова и колектив 

Изобразително изкуство  
5-8 клас 
 

Издателство “Анубис” 
О.Занков и колектив 



 Част I 
Раздел 2. Педагогическа дейност 

Сравнителен анализ на резултатите от НВО по БЕЛ 
 на учениците от 7-ми клас за учебна 2013/2014 г. 



Част I 
Раздел 2. Педагогическа дейност 

Сравнителен анализ на резултатите от НВО по БЕЛ  
на учениците от 7-ми клас за учебна 2013/2014 г. 



Част I 
Раздел 3. Научно-методическа дейност 

  Методически материали: 
o  Образователни планове, програми и учебно методическа  
     литература- Приложение 1; 
o  Педагогическа диагностика и анализ на образователните 
     резултати-  Приложение 2; 
 Използване на информационно-комуникационни технологии в  
    образователния процес и разработка на авторски  
    материали- презентации, тестове-Приложение 3; 
 Участия в семинари, обучения и други квалификационни  
   форми на училищно и извънучилищно ниво – Приложение 4; 
 Извънурочна дейност:проекти, сценарии за училищни 
    тържества, участия в конкурси –Приложение 5. 

 



 Част I 
 Раздел 4. Класно ръководство 

 Анализ на успеваемостта и качеството на  знанията на  
    учениците  от  класа; 
 
 Подготовка на учениците за участия в училищни програми; 
 
 Поддържане на контакти с родителите; 
 
  Осъществяване на психолого-педагогически мониторинг; 

 
  Запазване обединеността и на микроклимата в класа чрез  
    положителни взаимоотношения,уважение,контрол и 
    взискателност; 
 
 Опазване живота и здравето на учениците. 

 



Част II 
Приложение 1 

Съдържа: 
 
 Учебни планове; 
 Учебни програми; 
 Годишни разпределения на учебния материал; 
 Учебници и учебни тетрадки; 
 Учебни помагала; 

 Методическа литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Част II 
 Приложение 2 

Съдържа: 
 
 Самостоятелни работи; 
 Тестове, отчитащи входни,текущи и изходни нива на 
    получените знания; 
 Критерии и показатели за отчитане и оценяване на  
    резултатите; 
 Анализ на класни работи; 
 Анализи и сравнителни графики на срочни и годишни  
   резултати от учебната дейност ; 
 Анализи на входни и изходни нива. 

 

 

 

 



Част II 
 Приложение 3 

     Съдържа: 

 
 Презентации на уроци по български език и литература; 

 
 Таблици; 

 
 Методически разработки на уроци. 

 

 

 

 

 

 

 



Част II 
 Приложение 4 

 

                 Съдържа: 
  Диплома за висше образование; 
 Диплома за полувисше образование; 
 Свидетелство за IV професионално-квалификационна степен; 
 Удостоверение за завършен курс”Базови и специфични  
    компютърни умения на учители по БЕЛ”; 
 Удостоверение за завършено обучение “Ръководители на 

компютърни кабинети”; 
 Удостоверение за продължаващо обучение по БДП; 
 Сертификат за участие в семинар “Развиване на  
   функционална грамотност на учениците чрез обучението по 
   български език и литература”; 



Част II 
 Приложение 4 

 Диплом за завършен курс по плъсти; 
 

 Сертификат за участие в практически семинар 
   „Изработване на ученическо портфолио за валидиране на    
    знания и умения и изграждане на учителско портфолио“ ; 
 
 Сертификат за успешно преминат квалификационен курс 

„Обучение на педагогически специалисти за формиране на 
знания, умения и компетентности за оценяване на 
учениците“ . 

 



Част II 
Приложение 5 

      Извънурочна дейност: 
 Проект №BG051РО001-4.2.03-0898:Детска творческа 
   академия “България-традиции, бит и култура”. 
 Сценарии: 

o Откриване на учебна година; 
o Патронен празник на училището; 
o Коледно и новогодишно тържество; 
o Ден на народното творчество; 
o Ден на българската просвета и култура и на  
   славянската писменост; 

 Драматизации по фолклорни и литературни творби; 
 Участия и награди в национални конкурси: приложно- 
   декоративно творчество- „ Пижо и Пенда“, „От Коледа до 
   Васильовден“, „Магията на кукерската маска"  ; за  
  литература- „ Аз, моето семейство, моят град“,  
  „Рождество на Спасителя“, „Моите детски мечти“ 
 Междуучилищно състезание по български език за ученици 
    билингви „Светулка“. 

 




