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     Портфолиото се състои от: 

Първа част: Общи сведения   

 лично представяне 

 дипломи и квалификации 

 

Втора част: Педагогическа дейност 

 философия на преподаване 

 описание на педагогическата и научно-

методическата дейност 

 



   ЧАСТ ПЪРВА:    

     ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 

 Дейността ми като учител е свързана с изграждането 
на добри взаимоотношения и организационни връзки с: 

 

 ученици; 

 родители; 

 учители и възпитатели; 

 управленски и административен персонал; 

 експерти от РИО и МОМН; 

 колеги от други училища. 
   



Лично представяне 

  Започнах да работя като детски учител през 
втората година от следването си– 2013  година в 
ЦДО „Калина Малина“ №21 – гр. Варна. За кратко 
работих като възпитател в ОУ “ Никола Йонков 
Вапцаров” – гр. Варна. От 2015 г. съм част от 

преподавателския екип на ОУ „Свети Климент 

Охридски“ – с. Кичево като учител ЦДО. 

       До момента успявам да се преборя с 
предизвикателствата, които ми поднася професията. 
В случаите, в които се чувствам несигурна се 
доверявам на опита и съветите на колегите си. 
Изпитвам удовлетворение от работата си. Най-
ценното, което получавам от децата са искрените 
им усмивки и чистата енергия, която излъчват. 

 



Дипломи 

 



ЧАСТ ВТОРА:  Педагогическа 

дейност 

    
  

 Член на Училищна комисия за 

превенция на противообществени 

прояви на деца и младежи;  

 Участие в групи с определена 

насоченост.  

 



 Философия на преподаване 

 

 „ Посредственият учител разказва. Добрият учител обяснява. 
Най- добрият показва нагледно. Великите учители 
вдъхновяват.“  

 

 Добър е не този учител, който пише на учениците си 
желаните оценки, а този който съумее да предизвика техния 
интерес, за да ги получат.  

         

 “ Една усмивка не струва нищо, а прави много! Не трае повече 
от миг, но спомена за нея понякога е вечен.”  

 

 „Преподаването е половината път към знанието.“ 

                                                            (японска пословица) 

 

 

  



Описание на педагогическата и 

научно- методическата дейност 

 

Основни дейности 
 

 Планиране и подготовка на образователно-  възпитателната 
дейност; 

 Провеждане на адекватно обучение по съответните предмети; 

 Използване на актуални образователно - възпитателни стратегии, 
които:  

  - дават  оптимални резултати; 

  - отговарят на ученическите потребности; 

  - стимулират личностното развитие; 

   - реализират вътрешнопредметни и междупредметни  връзки. 

 Обогатяване на ОВП с интересни и необходими  факти; 
 



 

 Използване на съвременни технологии и материали за преподаване на 
ново учебно съдържание; 

 Възпитаване и усвояване на знания, умения, навици, отношения и 
ценности във всяка възраст ; 

 Положително отношение към ученето като процес; 

 Приобщаване на учениците към училището и дейностите в него, 
към класната общност, към зачитане на различията и възпитаване 
на толерантност; 

 Осъзнаване, че ученето предполага съзнателно  усилие, 
организираност, самодисциплина, поемане на отговорност  с цел по-
добри резултати; 

 Стимулиране  да се  търсят онези дейности по интереси, които са  
приятни и полезни с цел разтоварване и разнообразяване на 
училищния живот . 

 



МЕТОДИЧЕСКИ  МАТЕРИАЛИ 

 Учебни програми; 

 Годишни разпределения; 

 Учебници, помагала и сборници; 

 Методическа литература; 

 Разработки на уроци; 

 Презентации; 

 Дидактически тестове; 

 Самостоятелни работи; 

 Сценарии за училищни тържества; 

 Други материали по преценка на учителя. 

 



  Благодаря за                  

    вниманието! 

 Виолета Недялкова Златарска  

начален учител 

                 E-mail: 

vzlatarska@abv.bg 
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