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Мотивите ми за изготвяне на това портфолио  са: 

 

 -  Персонализация на учителския ми труд; 

 -  Портфолиото е инструмент за удостоверяване и 

управление качеството на квалифицираност, 

компетентност  и креативност на учителя; 

 -  Доказателственост и прозрачност на 

педагогическата ми дейност;  

 -  Електронното ми портфолио – възможност за 

професионален обмен в мрежата /INTERNET/ 
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Раздел 1 
• ЛИЧНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

           

 

• ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

• ПРОФЕСИНАЛЕН 

ОПИТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОБИОГРАФИЯ 

• Светла Георгиева Макавеева 

•  ул. „Петър Динков“ № 20, гр.  Койнаре 

• GSM:  0879827409 

• Email: svetlamakaveeva@abv.bg 

 

•Магистър, Предучилищна педагогика 

         ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” 

•Магистър; Начална училищна педагогика 

        СУ „Св.  Климент Охридски“ 

 

• Общ педагогически стаж- 22 години 

•Детска учителка 

•ОДЗ “Пролет” гр. Койнаре 

 

•Начална учителка 

•НУ “Отец Паисий” гр. Койнаре 

 

•Директор 

•НУ “Отец Паисий” гр. Койнаре 

 

•Главен учител начален етап  

• СУ „Христо Смирненски“, град Койнаре 

• Съдейства, установява, оценява, мотивира, подпомага, изгражда 

знания и умения, работа в екип 

 

mailto:Lady_dianova@abv.bg
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• ОРГАНИЗАЦИОННИ / 

УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ 

 

 

 

 

 

• ПРОФЕСИОНАЛНИ 

УМЕНИЯ 

 

• КОМПЮТЪРНИ 

УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

• СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

 

• ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

• Ръководство на методично обединение   

• Работа с колектива 

• Организиране на  зелени училища и учебни екскурзии 

• Работа с родители 

• Способност за вземане на решения и поемане на отговорност 

 

 

 

• Иновативни и интерактивни методи 

 

 

• MSWord, MS Excel, Power Point, Internet 

 

 

•  Работа в малка или голяма група  

•   Вземане на решения  

•   Комуникативни умения  

 

 

• Сертификати и удостоверения от извънинституционални 
квалификационни форми  

 



 

• УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ 

 

 

 

•  ПРОЕКТ BG051PO001- 4.3-01- Ограмотяване на възрастни „Нов 

шанс за успех“; 

 

•  ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-0004 «Развитие на способностите 

на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, 

развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ 

ЧАС) – фаза І» 

 

•  ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 «Да направим училището 

привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и 

подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ» 

 

•  Схема „Училищен плод“ финансирана от ДФ „Земеделие“; 

 

•  Национална програма „Училището – територия на 

учениците“- Модул“Подкрепа на целодневното обучение на 

учениците от начален етап“ 

 

•Национална програма “С грижа към всеки ученик” – Модул 3 

„Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния 

етап на основното образование за повишаване на нивото на 

постиженията им по общообразователна подготовка" 

 



Раздел 2. 

Лично  професионално 

развитие 
• Удостоверение за обучение на тема “Базови и специфични компютърни умения”- 

№15-3251/2007 год. 

• Удостоверение за обучение по андрагогия- април 2012 год. 

• Удостоверение “Методика на обучението на деца и ученици по БДП в 1-4 клас- 

№БДП-К627/2012 год. 

• Удостоверение за участие в Морска академия 2020 на тема “Училищното и 

предучилищното образование- предизвикателства  и възможности за ефективно 

взаимодействие на всички заинтересовани лица”- 2015 год. 

• Удостоверение за обучение “ Безопасност и здраве при работа на ръководния 

състав, длъжностните лица по безопасност и здраве при работа, лицата 

провеждащи инструктажи по безопасност и здраве при работа”- №18-2-6-15/2015 г 

• Удостоверение за обучение “ Обучение и грижа за децата и учениците със СОП. 

Закон за предучилищното и училищно образование. Наредба за приобщаващо 

образование”- №60/2017 год. 

• Удостоверение за тренинг- обучение “ Ефективни практики за работа на 

методическите обединения”- № 455/2017 год. 



Лично професионално 

развитие 
• Сертификат от Национален институт за обучение на директори по “Управление на 

училището” с модули: “Бюджет”, “Проекти”, “Психология на управлението”-      

№ 899/2007 год. 

• Сертификат  за завършен семинар “Разработване на проектно предложение за 

финансиране от структурните фондове” - №200/106/2010 год. 

• Сертификат за участие в практически семинар  “Подобряване на уменията за 

самоподготовка по БЕЛ при учениците в 1-4 клас”- №530/2012 год. 

• Сертификат  за обучителен курс“Стратегии за работа с проблемни деца”- 

№2252/2012 год. 

•  Сертификат  за участие в тренинг “Прилагане на количествени и качествени 

индикатори за бърза диагностика за насилие върху дете”- №ТР 618/2012 год. 

• Сертификат  за участие в тренинг “Тормоз и неговото ограничаване”-  

№ТР217/2013 год. 

• Сертификат  за участие в тренинг “Общуване с ученици”- №ТР 169/2013 год. 

• Сертификат  за завършен обучителен курс “Подходи и методи за работа в 

мултикултурна среда”- №4757/2013 год. 



Лично  професионално 

развитие 
• Сертификат  за завършен обучителен курс “Интерактивна технология за 

образование в мултиетническа среда”- №4821/2013 год. 

• Сертификат  за завършен квалификационен курс “Обучение на педагогически 

специалисти за работа с деца и ученици със СОП” - №КПС-СОП-3912/2013 год. 

• Сертификат  за завършен обучителен курс “Работа в мултикултурна среда” по 

проект “Учим и творим заедно”- 2014 год. 

• Сертификат  за участие в тренинг “Практически проблеми при комуникацията и 

документирането на случаи на насилие върху дете и на тормоз”- №ТР 543/2015 г. 

• Сертификат  за завършено обучение“Интерактивни форми и методи на работа в 

мултикултурна среда”- №538-57/2016 год. 

• Сертификат за обучение “Работа с образователен софтуер Envision”. Март 2016 г. 

• Сертификат за участие в обучение “Мултимедийни образователни технологии за 

постигане на ефективен учебен процес”, “Промените в учебните програми за 1 и 5 

клас”- 2016 год. 

 

 



Раздел 3.  

Философия на преподаване 
     Професията на учителя не е просто професия, а призвание, орис, 

съдба. Защото той е този, който трябва да създаде от неукото дете 
личност. 

     Работата ми е динамична, изпълнена с всекидневни 
предизвикателства. Един учител не може да скучае, винаги има 
емоции, вълнения и трепети. Освен това учителят влиза и в 
ролята на родител, лекар и приятел. 

 

     За мен от най-голямо значение е да възпитам у учениците знание, 
честност, доброта, взаимопомощ , разбиране, търпение и обич. 

 

     Началният учител е този, който пръв въвежда децата в храма на 
науката, а резултатите, които ще се постигнат на финала много 
зависят от самия старт.  

 



Философия на преподаване 
     “Възпитанието и образованието са неразделни. Не трябва да 

се възпитава без да се предават и знания; всяко знание действа 

възпитателно.”  

                 Л. Н. Толстой 

• Професията на учителя е много отговорна. Истинският педагог е 

и възпитател. Той умее да разбира вътрешния свят на своите 

ученици, дълбоко прониква в техните мотиви, интереси, 

стремежи. 

• Ние трябва да бъдем добродушни и да обичаме децата такива, 

каквито са, и еднакво да обичаме и непослушните, и послушните, 

и съобразителните, и прилежните.  

Времената се менят – изпращаме едни ученици в големия живот, 

посрещаме други. А учителят остава същият съветник и 

приятел, водещ  ги в света на знанията. 

 



Раздел 4.  

Педагогическа дейност 
          Дейността ми като преподавател е свързана с 

изграждането на взаимоотношения и организационни 
връзки с: 

 

• управленския персонал на училището;  

• ученици;  

• родители;  

• учители от училището;  

• колеги от други училища;  

• експерти  от РИО и МОН. 



Педагогическа дейност 

•  Планиране, организиране и провеждане на възпитателно – образователния 

процес и извън задължителните часове. 

• Избира и прилага подходящи методи, средства и материали при реализиране 

на възпитателната дейност. 

• Формира социални умения у децата и учениците. 

• Диагностицира и насърчава постиженията на децата и учениците. 

• Участва в разработването на индивидуалните образователни програми. 

• Води необходимата документация. 

• Отговаря за опазване здравето и живота на децата и учениците. 

• Осъществяване на връзка и взаимодействие с родителите или настойниците.  

• Изпълняване на други задължения, произтичащи от спецификата на 

длъжността. 

 



Раздел 5. 

Методическа дейност 
 Личността на учителя:  

• Разработка на професионално портфолио; 

•  Собствена философия на преподаването;  

• Взаимодействие с родители.  

 

Методическо  обединение:  

• Планиране;  

•  Разработки;  

•  Анализ;   

 

Учителски колектив:  

• Съвещания;  

• Външна квалификационна дейност;  

•  Вътрешна квалификационна дейност. 



Раздел 6. 

Методи на преподаване 
     Успехът във възпитателно-образователния процес е немислим без 

личността, дейността, стила на общуване и ръководство на учителя. 

     Използвам подходящи образователни стратегии, методи и техники, 

които: 

- дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация; 

- отговарят на различните образователни потребности на учениците; 

- мотивират учениците и стимулират личностното им развитие; 

- окуражават учениците да задават въпроси, да правят връзки и да   

участват активно в учебния процес; 

- стимулират дейностния подход в обучението и "ученето чрез 

правене"; 

- реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки; 

 



Методи на преподаване 

        В работата си прилагам следните методи,средства и стратегии за  

преподаване-беседа, разказ, сравнение, демонстриране на действие, 

ролеви игри,онагледяване, асоциации,табла, работа по групи, работа 

по двойки, самостоятелна работа. 

 

        Използвам информационно-комуникационни технологии  в 

образователния процес. Работя и със следните дидактични 

материали- сборници,учебни помагала,тестове, работни листове, 

допълнителни задачи за по-изявените ученици. 

          

          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. 



Раздел II. 

Приложения 

1. Университетско- академично образование 

2. Грамоти 

3. Дейности по интереси 

4. Екскурзии и зелени училища 

5. Тържества и открити уроци 



УНИВЕРСИТЕТСКО – 

АКАДЕМИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 



УНИВЕРСИТЕТСКО – 

АКАДЕМИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 



    ГРАМОТИ 



    ГРАМОТИ 



    ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ 



ЕКСКУРЗИИ 

И  

ЗЕЛЕНИ 

УЧИЛИЩА 



ТЪРЖЕСТВА  И ОТКРИТИ 

УРОЦИ 



ТЪРЖЕСТВА  И ОТКРИТИ 

УРОЦИ 



Моят учителски профил в развитие 

Етични принципи: 
 Уважавам достойнството и правата на ученика 
 Уважавам собственото си и професионално достойнство 
 Взискателна съм към възможностите на ученика 
 Аз съм с ясно съзнание на своята професионална отговорност, 

запазвайки личното си професионално пространство и не 
нарушавайки личното пространство на Другия, включително като 
не изземвам негови отговорности. Гарантирам, че не нанасям 
вреда и извършвам образователно – училищната дейност като 
обучавам, възпитавам и образовам учениците съгласно законите и 
другите нормативни актове в страната 

 Аз работя почтено и лоялно 



БЛАГОДАРЯ ВИ  

ЗА ВНИМАНИЕТО!  

 
Изготвил: Светла Макавеева 

Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на актуализация, допълнение 

и оформление във всеки момент, когато е необходимо. 


