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’’ За да бъдеш добър преподавател, необходимо 

е да обичаш това, което преподаваш, и тези, 

на които преподаваш.’’  

     В. О. Ключевски 



ЗА МЕН 

• Нина Георгиева 

Вановска 

• гр. Койнаре 

• Длъжност: Старши 

учител в начален етап  

• Образование: Висше – 

магистър 

•  Специалност: НУП 

• Педагогически стаж: 29г. 

•  E-mail: nina_68@abv.bg 



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  



МОЯТА ФИЛОСОФИЯ КАТО УЧИТЕЛ 
  Създаване на атмосфера на уважение, обич и доверие; 

 Качествено и образно преподаване на достъпен и 

разбираем език; 

 Фокусиране върху индивидуалните потребности на 

учениците в процеса на учене; 

 Откриване на силните страни на учениците и тяхното 

надграждане; 

 Мотивиране и стимулиране на учениците да учат и да се 

развиват; 

  Насърчаване на инициативността на учениците да 

предлагат различни решения на даден проблем. 

 



МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
Сложността в работата на началния учител е предопределена от 

факта, че той трябва да преподава различни учебни предмети, 

изискващи специфични методи за преподаване на знанията, а също и 

различни методи за тяхното оценяване. Ето защо е важно 

прилагането на всички дидактични методи в цялото им многообразие – 

разказ, беседа, диалог, наблюдение, демонстрация, практически 

упражнения и занятия, а също така и устно изпитване, писмено 

изпитване, диктовка, контролна работа, тест и др.За целта 

използвам широко различни дидактични материали, сборници, помагала 

и учебници, извън тези, определени с тематичен работен план. Често 

и материали от електронната мрежа /Интернет/, преценени от мен 

като подходящи. Според нуждите използвам и методите на 

индивидуалната и груповата работа. 

Стремя се непрекъснато да включвам всички ученици в познавателния 

процес, според техните потребности, като целта е развитие и 

напредък, както за изоставащите, така и за по – изявените ученици. 



МЕТОДИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ 

 Образователни и учебни планове и програми; 

 учебно – методическа литература; научни 

разработки; реферати. 

  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 
От 2008г. до момента          Старши учител в начален етап 

Длъжност/ позиция               Старши начален учител 

Име на                                   СУ ‘’ Христо Смирненски’’ гр. Койнаре 

работодателя  

Дейност/сфера на работа    Образование 

От 1995г. до 2008г. 

Длъжност/ позиция               Начален учител 

Име на                                   НУ ‘’ Отец Паисий’’ гр. Койнаре 

работодателя  

Дейност/сфера на работа    Образование 

От 1988г. до 1995г. 

Длъжност/ позиция               Начален учител 

Име на                                   ОУ ‘’ Христо Ботев’’ с. Глава 

работодателя  

Дейност/сфера на работа    Образование 

 



Сертификати, дипломи и 

удостоверения 






