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„ За да бъдеш

добър
преподавател,
необходимо е да
обичаш това,
което
преподаваш, и
тези, на които
преподаваш.’’
В. О. Ключевски

Осъзнавам портфолиото като инструмент за себепознание и
самооценка, както и неговия развиващ смисъл;

Мотиви за
изготвяне на
моето
портфолио

Чрез него ще бъде възможно да се проследи
индивидуалното качество на моята работа, в съответствие с
предварително поставените от мен цели, задачи и моята
философия за ролята ми като учител;

Електронното портфолио като начин за информационен и
професионален обмен в мрежата ;

Прозрачност и доказателственост в моята работа, които биха
допринесли за повече сигурност в нея.

*Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на
изменение, допълнение и актуализация във всеки един
момент от дейността ми като учител.

МОЯТА ФИЛОСОФИЯ
КАТО УЧИТЕЛ
Преподаването е призвание, мисия, голяма
отговорност. Преподавателските ми похвати
се променят съобразно темата, аудиторията и
времето. Аз вярвам във фокусирането върху
индивидуалните потребности на учениците в
процеса на учене. Моето убеждение е, че е
необходимо индивидуалните различия да се
разпознават, уважават и поощряват. Аз
смятам, че всички ученици имат силни
страни и целта на образованието е да ги
идентифицира и надгражда. Отчитам ролята
на семейството и се стремя заедно да
работим върху развиването на
индивидуалните потребности на ученика.

УБЕДЕНА СЪМ, ЧЕ...
• За да бъде свършена добре, работата трябва да се върши с любов.
• Преподаването по български език е изключителна отговорност, защото езиковите умения
са необходими за успешна реализация във всички сфери на живота.
• Общуването с и чрез художествения текст изгражда нравствени ценности у ученика.

• Обучението по литература трябва да даде възможност на учениците да опознаят самите
себе си, да обогатят житейския си опит, да изградят критично отношение към
заобикалящата ги действителност, да развият творческите си способности.
• В учебните часове се старая ученика да затвърди старите знания, да получи нови и да се
развиват познавателните им способности, уменията им да анализират, синтезират и да
изказват мнения по даден проблем.

ПЕДАГОГИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ

Ежегодно планиране на педагогическата дейност чрез разработване
на тематични работни планове по преподаваните предмети в
съответната паралелка и определяне на акцентите в тематичното
многообразие;

Изготвянето на план на класния ръководител, където отразявам
спецификите на съответната паралелка, която ръководя и задачите,
свързани с решаването на характерните проблеми там. Основни цели
тук са постигане на атмосфера на спокойствие и доверие, на
разбиране и взаимопомощ, на подкрепа и сътрудничество между
учениците в класа;
Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците,
което е критерий не само за тяхната успеваемост, но и за качеството
на моя собствен труд; Реализиране на възпитателно –
образователния процес в неговата динамика – развиване на добри
социални умения и способност за социална интеграция;
Търсене на “обратна връзка” с учениците, но и активна работа по
привличане на родителите в учебния процес;
Взаимодействие с всички колеги и образователните институции.

МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
В ежедневната си работа използвам различни методи на преподаване /Провокация на
мисленето – анализ, синтез, обобщение, дискусия – начин на изразяване на позиция,
тестови задачи,упражнения за интерпретиране на текстове по зададени параметри,за
трансформиране на отделни езикови елементи и на цялостни текстове,игрови дейности,
презентации, целящи полесното за учаване и прилагане награматичните правила/.
Работя фронтално, групово, индивидуално. Диференцирам домашната работа. Старая
се да прилагам ИКТ. Често и материали от електронната мрежа , преценени от мен като
подходящи. Старая да имам съвременен подход на преподаване и комуникация. В
центъра на учебно - възпитателния процес поставям ученика с неговата познавателна,
емоционална и творческа дейност: да решава проблеми, да твори, да бъде самоуверен,
да се учи от грешките си. Използвам подходящи образователни техники и различни
методи за преподаване в зависимост от методичната единица, учебните планове и
програми за стимулиране на личностното им развитие.

МЕТОДИЧЕСКИ
МАТЕРИАЛИ

Образователни и учебни планове и програми;
учебно – методическа литература;

Следене на всички актуални документи,
публикувани в МОН;
Учебници, учебни помагала, табла и други
дидактични материали, в съответствие с приетите
към настоящия момент учебни планове;
Участие в квалификационни курсове, обучения и
програми

ПРОФЕСИОНАЛЕН
ОПИТ

• Завършила съм ППУ “ Дочо Михайлов
“гр.Силистра.
• Диплома за полувсше образование Серия
А91 №019663 / 01.10.1994 г.,
специалност- учител по български език и
литература, история и трудово обучение.
• От 15.09.1993 г. до момента старши
учител в прогимназиален етап на ОУ“
Христо Ботев“ – с. Алеково.
• Педагогически стаж:28 години

Сертификати и удостоверения
• - Удостоверение за завършено обучение № 040871/29.03.2006 г.за завършен курс на обучение
на на тема: „ Базови и спецефични компютърни
умения на учители по ТТ ”
• - Удостоверение за завършено обучение №
17689/ 11. 10. 2007 г. на тема: „ Методика на
обучението по БДП – V-VII клас”
• - Удостоверение № 0588 / 2008 г. за завършен
курс на теми:
„ Ученическите писмени текстове V –ХІІ клас”

„ Задачата за създаване на текст на държавния
зрелостен изпит”

Сертификати и удостоверения
• - Удостоверение за завършено обучение № К519/02/02.05.2011 г.за
завършен курс на тема: „ Интерактивни технологии и техники в
обучението по БДП”
• - Удостоверение за завършено обучение 06.01.2016 г.за завършен
курс на тема: „ Актуални проблеми на обучението и възпитанието
по БДП в СОУ и детската градина”

• - Сертификат № 36975 за участие в практически семинар на тема: „
Съвременни технологии за анализ на резултатите в учебната
дейност” 12. 06. 2015 г.

Сертификати и удостоверения
• Сертификат за участие в семинар ‘’Националното външно
оценяване – създаване и оценяване на задачи със свободен отговор
по български език и литература’’, Велико Търново 18- 19 11.2015 г.
• Удостоверение за завършено обучение № 1126/26.11.2015 г.за
завършен курс на обучение на на тема: „ Обучение по български
език в условия на билингвизъм”

• Удостоверение за завършено обучение № 1865/24.06.2021 г.за
завършен курс на обучение на на тема: „ Повишаване на
финансовата грамотност и икономическата култура на ученици 5-10
клас в българските училища”

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ
• „ Обичам моето училище “ -Клуб „ Опознай родината, за
да я обикнеш“- 2014-2015
•

„Твоят час“ – „Четенето - предизвикателство и приятел
по пътя към успеха “ 2016-2018 г.

•

„Подкрепа за успех“2019 -2021

Участие в ученическото състезание под надслов: „Аз
обичам Свищов“, което се организира по инициатива
отец Патрик от Католическата църква „Св. Св. Кирил и
Методий“ - Свищов, в партньорство с Община Свищов.

• Участие в конкурса „ Историческата
памет на Свищов в имената на улиците ”
ІІI място 2016 г.,ІІ място 2018 г.
•
• Занимания по интереси -клуб „Аз
обичам моята родина”

Тържества и отбелязване на годишнини

• .

Личен план на развитие
• Да усъвършенствам уменията си в планиране и подбор на подходящи, нови и
интересни методи, средства и материали, като диференцирам видовете цели за
всеки урок, адекватни за съответната програма от учебния материал.
• Да провокирам интерес на учениците в търсене, подбор и работа с различни
източници на информация.

• Да насоча вниманието на учениците върху използването на информационните
технологии в тяхното образование по литература – подбор на информация,
четене на художествена литература, презентации, селекция.
• Важна цел в професионалното ми развитие е и развиване на иновативните
методи , свързани със съчетаването на информационните технологии и
обучението по литература – методически разработки на уроци, работа в екип, по
групи и в проект. Целта ми е да се види развитието на такъв тип обучение в
дългосрочен план.

