
ПОРТФОЛИО

на Пенка Цонева



Пенка Атанасова Цонева

• Родена: 22.10.1968г.
• Месторождение: гр. Панагюрище 

обл.Пазарджик
• Местоживеене: гр. Стражица обл. Велико 

Търново ул.Тодор Каблешков №7
• Длъжност: Старши възпитател 
• Месторабота: СОУ „Ангел Каралийчев“

гр. Стражица обл. Велико Търново



Лична информация

• Образование и обучение
– Висше – ВТУ „Ангел Кънчев“ гр. Русе
– Следдипломна квалификация „Учителска 

правоспособност“ ВТУ „Ангел Кънчев“ гр. 
Русе

– Следдипломна квалификация „Начална 
педагогика“ Тракийски университет 
„Анастасия Тошева“ Стара Загора



Лична информация

• Професионален опит
– Общ трудов стаж – 21 години
– Педагогически трудов стаж – 17 години
– В момента старши възпитател – начален 

курс в СОУ „А. Каралийчев“ 
– Предишна педагогическа дейност –

Начален учител в НУ „Христо Ботев“ с. 
Бряговица общ. Стражица обл. В. Търново



Умения и компетенции

• Завършен курс „Повишаване на 
мотивацията за учене“ – 21.11.2009г. 

• Професионална квалификация по 
„Интерактивни методи във възпитанието 
и обучението по БДП“ – 28.12.2010г.



Умения и компетенции

• Завършен обучителен курс по: „Разработване 
на документацията и организация на 
педагогическия процес за деца с 
допълнителни педагогически потребности 
(СОП)“ – 31.10.2011г.

• Завършено обучение „Базови и специфични 
компютърни умения на учители по НУП“ –
13.12.2006г.



Педагогическа дейност

• Затвърждаване на учебното съдържание и 
усъвършенстване на уменията

• Пренос на знанията в нови учебни ситуации
• Развиване на умения за учене и 

самостоятелно справяне с поставените 
задачи

• Формиране на положително отношение към 
учебния труд



• Разгръщане на творческия потенциал и 
въображението

• Стимулиране на любознателност и стремеж 
към изява

• Усъвършенстване на комуникативните 
способности

• Максимално развиване на индивидуалните 
способности

Педагогическа дейност



Педагогическа дейност

• Задачи
– Проучване на индивидуалните възможности на 

учениците
– Работа с учебници и учебните помагала
– Всяка дейност да завършва с оценка на 

извършената работа от ученика чрез метода на 
поощрението

– Прилагане на индивидуален подход към децата, 
съобразен с особеностите на тяхното развитие.



Работни проекти

• От 3.01.2012г. работя по проект „Подобряване 
на качеството на образованието в средищните 
училища чрез въвеждане на целодневна 
организация на учебния процес“



• Целта на проекта е подпомагане процеса на 
ефективно въвеждане на целодневната 
организация на учебния процес за ученици от 
I до VIII клас от средищните училища в 
страната  за постигане на общодостъпно, 
базисно знание основано на принципите на  
справедливост, толерантност и 
перспективност.

Работни проекти



– проектът започнах с ученици от първи 
клас

– организацията включва:
• Обяд
• Самоподготовка
• Отдих
• Занимания по интереси

Работни проекти



Обяд
Проектът осигурява 
безплатен обяд за всеки 
ученик записан в 
целодневното обучение



Организиран отдих

В предвиденото време за 
почивка учениците участват в 
индивидуални и групови 
занимания 



Самоподготовка



Занимания по интереси
„Природолюбител“ 

Учениците се 
запознават с 
разнообразието на 
животинския и 
растителния свят. У 
децата се формира 
отговорно отношение и 
любов към природата.



Занимания по интереси



Занимания по интереси



Благодаря Ви за 
вниманието!
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