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Моят град и моето училище 



• Началният учител е този, 

който за първи път 

въвежда децата в храма 

на науката! 

 

• Тук започва тяхната 

подготовка за бъдещи 

творци на материални и 

духовни блага! 

 

• Ето защо резултатите от 

финала много зависят от 

старта! 



Учителското портфолио – знак за 

качество на педагогическата дейност 

  

 

 МОТИВИ за изготвяне 

 
• Персонализация на учителския ми труд; 

• Място за наблюдение и обективна оценка; 

• Доказателственост и прозрачност на 
педагогическата ми дейност; 

• Електронното ми портфолио – възможност 
за професионален обмен в мрежата 
/Internet/ 

  

Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране 

във всеки един момент от дейността ми като учител. 
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Раздел I. Общи сведения 

Представяне 

Европейски формат на автобиография 

Име:                        Мария Йорданова Иванова 

Адрес:                     гр. Стражица, обл. Велико Търново 

E-mail:                     mi1967@abv.bg 

Националност:    българин 

 



Раздел I. Общи сведения 

Представяне 

• Дати (от-до)  15.09.1988 г. – до момента 

• Име и адрес на 

работодателя 

СОУ «Ангел Каралийчев», гр. Стражица, обл. Велико 

Търново, ул. «Дончо Узунов» 13 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

Образование  

• Заемана длъжност Старши учител в начален етап на основното образование 

• Основни дейности и 

отговорности 

    Планиране, организиране и провеждане на учебно 

възпитателния процес в I – IV клас и отговорности по 

длъжностна характеристика 



Раздел I. Общи сведения 

Представяне 

• Име и адрес на 

работодателя 

ОУ «Николай Райнов» с. Кесарево, обл. Велико Търново 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

Образование  

• Заемана длъжност Възпитател  

• Основни дейности и 

отговорности 

Планиране, организация и провеждане на образователно-

възпитателен процес в полуинтернатна група и 

отговорности по длъжностна характеристика 



• Дати (от-до) ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

09.1988 г. – 07.1991 г. 

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий»  

• Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

Психология, Педагогика, Методика по отделните предмети... 

• Наименование на 

придобитата квалификация 

Начален учител 

• Ниво по националната 

класификация (ако е 

приложимо) 

МАГИСТЪР 

Раздел I. Общи сведения 

Представяне 



Раздел I. Общи сведения 

Представяне 

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

ДИПЛОМА ЗА ПОЛУВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ИНУ «Д-р Петър Берон» , гр. Шумен, обл. Шумен 

1985/1987 г. 

• Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

Психология, Педагогика, Методика по отделните предмети... 

• Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Начален учител 



Раздел I. Общи сведения 

Представяне 

Майчин език: български 

Други езици:  руски език 

• Четене отлично 

• Писане отлично 

• Разговор отлично 

Социални умения и 

компетенции 

     Контактна личност съм. Имам добри взаимоотношения с 

хората, които ме заобикалят. Уважавам и съм 

добронамерена към колеги, ученици и родители. 

Съпричастна съм към техните успехи и неуспехи. Държа 

на коректно, позитивно общуване и сътрудничество при 

добър психологически климат. 



Раздел I. Общи сведения 

Представяне 

Организационни 

умения и компетенции 

Способност за вземане на решения и справяне със ситуации 

от различен характер. Умения за работа в екип и създаване на 

мрежи от отношения.  

Технически умения и 

компетенции 

Владея ОС Windows, Microsoft Office – Word, Power Point, 

образователен софтуер “Envision”, CD касетофон 



Раздел I. Общи сведения 

Професионално-

квалификационна 

степен – V – ТУ 

Стара Загора – 

ДИПКУ 

 

 

Проект “Анализ и 

оценка на учебната 

документация за  

I клас – практическо 

приложение” – РИО  

Велико Търново 

 



Раздел I. Общи сведения 

Публикация 

“Уроците по математика – любими и очаквани 

от първокласниците”  

РИО – Велико Търново “Анализ на учебната 

документация за I клас – практическо 

приложение” – сборник, Изд. Фабер 2004 

 

Награди на ученици 

Иванела Иванова Димитрова – III клас 

в Областен кръг на Национално 

състезание “Знам и мога” 2010 г. 



Раздел II. Педагогическа дейност 

Философия на преподаване 

Моята философия за образованието поставя в центъра ученика, защото той 

е творецът на бъдещето.  

Добрият учител полага научнообосновани системни и целенасочени грижи 

за цялостно развитие на личността. 

Подготвя съзнателни граждани за труд и реализация в демократичното 

общество, приобщава го към голямото европейско семейство.  

Обогатява своите ученици с ценности, норми и отношения, присъщи на 

съвременните цивилизации.  

Ръководи в максимална степен интелектуалното, нравственото, 

физическото и общокултурно развитие на ученика. 

Изгражда нагласа и умения за обществено отговорно поведение в 

общуване. 

Развива възможностите на учениците за самопознание, саморазвитие и 

предприемачество.. 



Раздел II. Педагогическа дейност 

Отговорности на учителя/Учебна програма 

Учебна 2012/2013 година 

Класен ръководител на втори “б” клас 

 

Изготвям Годишен тематичен план за разпределение на 

учебното съдържание, съобразно ДОИ на МОМН. 

Задълбочено проучвам материята за преподаване. 

Построявам преподаването в съответствие възрастовите и 

индивидуални особености на учениците. 

Всеки ученик поставям в равноправна творческа ситуация 

за постигане на оптимално разитие. 



Раздел II. Педагогическа дейност 

Отговорности на учителя/Учебна програма 

Осигурявам подходящи условия за подкрепяща и 

ефективна работна среда в клас. 

В урочните единици планирам методи, средства, 

технологии с цел трайно усвояване на знанията. 

Използвам разнообразни начини за комуникация и 

сътрудничество с възпитатели, родители, настойници 

за постигане на образователните и възпитателни 

цели. 

Преподаването осъществено с професионализъм 

води до ителектуалното и творческо развитие на 

всеки ученик. 



Раздел II. Научно-методическа дейност 

Методи на преподаване/Стратегии 

В работата си подбирам подходящи методи, средства и 

стратегии за преподаване – беседа, разказ, сравнение, 

демонстриране на действие, онагледяване, асоциации, 

ролеви игри, работа в групи, самостоятелна работа, 

“мозъчна атака”. 

Използвам информационно – комуникационни 

технологии в образователния процес. 

Разработвам презентации, които достигат до всеки 

ученик и се постигат успешни резултати. 

Включвам в преподаването си дидактични материали, 

сборници, тестове, системи от подходящи задачи за 

изявени и за тия, които трудно успяват. 

 



Раздел II. Научно-методическа дейност 

Обратна връзка 

За ефективността на преподаването и за 

постиженията на учениците се ръководя от 

следните изисквания: 

Оценката да има развиващ характер. 

Да е реална и обективна. 

Да е системна и последователна, осъществена с 

разнообразни форми и методи. 

Да стимулира, поощрява и направлява активността на 

ученика. 



Раздел II. Извънкласни дейности 

Посрещане на първокласници 



Раздел II. Извънкласни дейности 

Празник на буквите 



Раздел II. Извънкласни дейности 

Ваканция, здравей! 



Раздел II. Извънкласни дейности 

Проект “Зад зелената ограда” 



Раздел II. Извънкласни дейности 

Каралийчеви дни 



Раздел II. Приложения 

Сертификати 

Участие в семинар 

за преподаватели 

по СИП “Фолклор 

на етносите в 

България – ромски 

фолклор” – Велико 

Търново –  

27 – 29.10.2006 г. 

 

 

Обучение по програма 

“Модел за 

интердисциплинарно 

проектно-ориентирано 

обучение в началното 

училище при 

интегриране на 

технологиите” – 

Майкрософт 

“Партньори в 

познанието” – 2010 г. 



Раздел II. Приложения 

Сертификати 

“Разработване на 

документацията и 

организация на 

педагогическия 

процес за деца с 

допълнителни 

педагогически 

потребности (СОП)” –  

31.10.2011 г. 

Обучение за 

работа с 

образователен 

софтуер 

“Envision” – 

Нимеро ООД –  

11.11.2011 г. 

 



Раздел II. Приложения 

Удостоверения 

“Методика на обучението по БДП – I – IV клас” – ТУ София ИПФ 

– Сливен - 15.11.2005 г. 

 

“Базови и специфични компютърни умения на учители по НУП” 

– МОН Национален педагогически център – 13.12.2006 г. 

 

“Дигитални технологии в началното обучение” – Тракийски 

университет – Стара Загора ДИПКУ – 22.12.2006 г. 

 

“Модели на взаимоотношение между учители и ученици” – 

МОМН Национален педагогически център – 04.02.2010 г. 

 

 



Раздел II. Приложения 

Удостоверения 

“Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП” 

– ТУ София, ИПФ – Сливен, Сектор “Следдипломно обучение” 

-14.12.2010 г. 

 

“Обща компютърна грамотност – 03.12.2011 г. – 04.12.2011 г. – 

Дружество по ЗЗД ОБУЧЕНИЕ – Русе 

 

“Работа с компютри и ИТ за 1 – 4 клас” – СУ “Св. Климент 

Охридски” – 20.07.2012 г. 




