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Мотиви за изготвяне на това 
портфолиото

 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/



Раздел 1 Общи сведения
Автобиография (CV)

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име Теменужка Цветкова Костовска

Адрес
гр. Койнаре – п.к. 5986, ул. “Кирил 

и Методий”, №9А.

Телефон 0879827410

E-mail tbutanska@abv.bg

Националност българка

Дата на раждане 12.04.1963 г.



• Дати (от-до) 01.09.1994 – 04.07.2001г.

• Име и адрес на 

работодателя
НУ „Отец Паисий”, град Койнаре

• Вид на дейността или 

сферата на работа
образование

• Заемана длъжност учител в начален етап

• Основни дейности и 

отговорности

Преподавателски, обучение и възпитание на

ученици от начален курс

• Дати (от-до) 04.07.2001г. – 21.03.2005г.

• Име и адрес на 

работодателя
НУ „Отец Паисий”, град Койнаре

• Вид на дейността или 

сферата на работа
образование

• Заемана длъжност Директор

• Основни дейности и 

отговорности
Организация и управление на училище



• Дати (от-до) 21.03.2005 – 31.08.2008г.

• Име и адрес на 

работодателя
НУ „Отец Паисий”, град Койнаре

• Вид на дейността или 

сферата на работа
образование

• Заемана длъжност учител в начален етап

• Основни дейности и 

отговорности

Преподавателски, обучение и възпитание на

ученици от начален курс

• Дати (от-до) 17.09.2008 – до сега

• Име и адрес на 

работодателя
СУ „Христо Смирненски”, град Койнаре

• Вид на дейността или 

сферата на работа
образование

• Заемана длъжност учител в начален етап

• Основни дейности и 

отговорности

Преподавателски, обучение и възпитание на

ученици от начален курс



ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до) 1995 година

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация

ВПИ „Константин Преславски”, гр.Шумен

Факултет по начална и предучилищна

педагогика

• Наименование 

на придобитата

квалификация

Магистър по специалност “Начална

училищна педагогика” със специализация

„Трудово обучение” и диплома №012061,

рег.№10809



• Дати (от-до) 1998

• Име и вид на обучаващата

или образователната

организация

Институт за повишаване на

квалификацията на учителите „Д-р

Петър Берон”, гр.Варна

• Основни

предмети/застъпени

професионални умения

• Наименование на 

придобитата квалификация

III професионална квалификационна

степен свидетелство №000382, рег.

№0764



• Дати (от-до) 2007

• Име и вид на обучаващата

или образователната

организация

Шуменски университет „Епископ

Константин Преславски”, гр.Шумен –

Център за продължаващо образование

• Основни

предмети/застъпени

професионални умения

• Наименование на 

придобитата квалификация

Професионална квалификация –

Включващо обучение на деца със

специални образователни потребности в

системата на народната просвета

Свидетелство рег. №036/ 05.04.2007 г.



СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ

Съвместно съжителство с други

хора в интеркултурно обкръжение,

в ситуации, в които комуникацията

и екипната работа са от

съществено значение (например в

културата ) и др.

Умения за работа в екип:

• Работа в малка или голяма

група – във висока степен

• Вземане на решения – във

висока степен

• Комуникативни умения –

във висока степен

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление на

ученици.

• Работа с колектива

• Организиране на ежегодни 

зелени училища, лагери и 

учебни екскурзии

• Работа с родители



ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със

специфично оборудване, 

машини и др.

- добро владеене на Microsoft Office™

(Word™, Excel™ and PowerPoint™);

- работа с Internet;

- работа с офис техника.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС
Категория В от 1988 г.

Допълнителна

информация

• „Предприемачество в началното училище”



Раздел 2.

ЛИЧНО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 Удостоверение №6540/27.07.2018 г. от Национален център за

повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на тема:

“Обучение на учители, преподаващи учебна програма по компютърно

моделиране за трети клас /общообразователна подготовка/

 Удостоверение – регистрационен номер 61/12.11.2017 година от

„Коректив експрес” ЕООД, гр.Силистра, за проведено обучение на тема:

„Обучение и грижа за децата и учениците със специални образователни

потребности. Закон за предучилищното и училищното образование и

Наредба за приобщаващото образование”. Присъден един

квалификационен кредит.

 Сертификат №СЗ-4-2, ЦМЕДТ „Амалипе”, гр.Велико Търново за:Участие с

доклад в четвърта национална научно-практическа конференция

„Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането

на ромските деца от училище”

 Сертификат №540-59от 06.04.2016 г.,дружество „Знание”, гр.Плевен

За проведено обучение на тема: „Интерактивни форми и методи на

работа в мултикултурна среда”



ЛИЧНО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 Сертификат за обучение за работа с образователен софтуер „Еnvision”,

Нимеро ООД

 Сертификат №100685/04.02.2015 г.за курс на обучение „Съвременни

аспекти на лидерството”.

 Удостоверение за участие в културно-образователна програма и

българо-унгарска научна конференция на тема: „Учене през целия живот-

знания и мъдрост

 Сертификат №КПС-ИКС-1666, Национален институт за обучение и

квалификация в системата на образованието за Квалификационен курс

„Обучение на педагогическите специалисти за формиране на знания,

умения и компетентности за работа в интеркултурна среда”

 Удостоверение за участие в образователна програма „Зимна академия

2020”на тема „Новата национална стратегия за учене през целия живот

2014-2020, цели и приоритети”



ЛИЧНО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 Сертификат №4758/07.04.2013 г.,Център за иновации в образованието

„Протекта”.

Обучителен курс за повишаване на професионалните компетентности на

тема: „Подходи и методи за работа в мултикултурна среда”.

 Сертификат №4822/07.04.2013 г.,Център за иновации в образованието

„Протекта”.

Обучителен курс за повишаване на професионалните компетентности на

тема: „Интерактивна технология за образование в мултиетническа среда”.

Сертификат № ТР-170/2013г. за участие в тренинг на тема: „Общуване с

учениците”, Сдружение на помагащи специалисти в социалната сфера

„Малки стъпки” –Плевен

Сертификат № ТР-218/2013г. за участие в тренинг на тема: „Тормоз и

неговото ограничаване”, Сдружение на помагащи специалисти в

социалната сфера „Малки стъпки” –Плевен



ЛИЧНО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 Сертификат №537 РААБЕ България

Участие в практически семинар на тема: „Подобряване на уменията за

самоподготовка по български език и литература при учениците в I –IV

клас(четене с разбиране на текст, преразказ и съчинение).

 Сертификат от ЦМЕДТ „Амалипе”, гр.Велико Търново

„За обучение за подготовка на базови учители за работа в мултикултурна

среда и превенция на отпадането от училище”

 Сертификат №2263/17.06.2012 г.,Център за иновации в образованието

„Протекта”.

Обучителен курс за повишаване на професионалните компетентности на

тема: „Стратегии за работа с „Проблемните” деца”.



ЛИЧНО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 Сертификат №21230.25/18.04.2012 г.

Обучение за „Формиране на предприемачески умения в начален етап на

българските училища”- национална програма „Квалификация”

 Сертификат №560, от ЦМЕДТ „Амалипе”, гр.Велико Търново

„Обучение за работа в мултикултурна среда ”

 Сертификат №201103051748/03.05.2011 г., РААБЕ България

Участие в семинар „Мениджмънт на класа като образователна и работна

среда”

 Сертификат №207/113 от 26.03.2010 г., дружество „Знание”, гр.Плевен

 Участие в семинар на тема: „Разработване на проектно предложение за

финансиране от структурните фондове”.



ЛИЧНО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 Сертификат от декември 2009 г., дружество „Знание”, гр.Плевен

Участие в проект „Подкрепа за децата ни”

 Сертификат 2008/2009 година

Обучение на тема „Оценяването на учебните резултати в началното

училище”

 Сертификат от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца

ФИЦЕ-България

Обучител по „Работа по математика с деца със специални образователни

потребности”

(2007-2009) РЕМЕЛКА- холандска методика по смятане

 Удостоверение за професионално обучение по “Компютърна

грамотност”,



ЛИЧНО ПРОФЕСИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ

 Участия в конференции

Участие с доклад в четвърта национална научно-практическа

конференция „Интеркултурното образование като средство за

намаляване отпадането на ромските деца от училище”

 Участия в проекти

 Проект “С ТРАДИЦИИТЕ ОТ МИНАЛОТО ВЪРВИМ НАПРЕД” по

договор № BG051PO001-4.2.03-1030/12.10.2009 г., финансиран

със средства от Европейския социален фонд по Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси»

 Проект: „Утвърждаване културното многообразие на

етническите малцинства като обща ценност” - ЦОИДУЕМ
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ЛИЧНО ПРОФЕСИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ

 Проект: „Равен старт в образованието – гаранция за успех в 

бъдещето” – ЦОИДУЕМ

• Проект: „Учим и творим заедно” - Договор: BG051PO001-4.1.05/0235

• ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-4.1.05

„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите

малцинства” , съфинансирана от ЕСФ на ЕС.

• ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 «Да направим училището привлекателно за

младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към

европейски хоризонти УСПЕХ».

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

успех“;

• Проект “С усмивка към миналото, с мечти за бъдещето”

• - ЦОИДУЕМ



ЛИЧНО ПРОФЕСИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ

• 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 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 І»

• ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.002-0003, “Заедно можем да постигнем

мечтите си” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование

за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейските структурни и инвестиционни фондове.



ЛИЧНО ПРОФЕСИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ

 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 4.
Педагогическа дейност

Основните ми функции като учител са: 

 Планиране и подготовка на учебния процес.

 Обучение по съответните предмети.

 Използване на подходящи образователни стратегии,

методи и техники, които дават оптимален резултат в

конкретна учебна ситуация;

 отговарят на различни образователни потребности на

учениците;

 мотивират учениците и стимулират личностното им

развитие;



Педагогическа дейност

 Формиране на положителни нагласи към ученето като

ценност и изграждане на стратегии за активно и

самостоятелно учене и за учене през целия живот.

 Формиране у учениците разбирането за ученето като

съзнателно усилие, изискващо организираност и

самодисциплина и възпитаване в самостоятелност и

поемане на отговорност за собственото им учене, действия

и поведение.

 Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на

учениците и на учебния процес.

 Опазване живота и здравето на учениците.



РАЗДЕЛ 3.
Философия на преподаването

 „Да си учител е майсторство, то не е обикновен занаят, нещо повече -

то е цяло изкуство”

Ангел Грънчаров

”Преди да стигнете до умовете на децата, трябва да спечелите 

сърцата им.” - Картър Бейтън

“Ако се отнасяш с някого... сякаш е такъв,

какъвто би трябвало и би могъл да бъде,

той ще стане такъв, какъвто би трябвало

и би могъл да бъде.

ГЬОТЕ

“Възпитанието и образованието са неразделни. Не трябва да се

възпитава без да се предават и знания; всяко знание действа

възпитателно.”

Л. Н. Толстой



РАЗДЕЛ 3.
Философия на преподаването

 Учителят трябва да бъде наясно, че пред него

стои един ученик, който е също толкова

любопитен, умен и съобразителен, колкото този

преди 20 години, но който мисли по друг начин и

решението не е в смяната на черната дъска и

тебешира с бяла дъска и маркер. Има нужда от

генерална промяна на метода, от повече връзка

на материала с настоящето, от въвличане на

учениците в процеса.



Училището трябва да се превърне в 
място, където:

 цари уважение към подрастващите;

 усвояват се житейски умения;

 учениците се учат от собствените грешки;
не се чувстват потиснати при евентуален
провал и свикват да работят един с друг,
вместо да се съревновават;

 учители и ученици търсят заедно решение
на учебните задачи.



В съвременната класна стая:

 Възрастните трябва да се научат да възприемат
децата като уникални същества; като ценен
източник на идеи и умения, а не като роботи, които
да бъдат контролирани и манипулирани за тяхно
собствено добро.

 Необходимо е взаимно уважение между учители и
ученици.

 Формирането на умения у учениците да се
изслушват един друг, да работят екипно и да
решават заедно възникнали проблеми в клас ще
предотврати властното държание на учителите с
тях и необходимостта от упражняване на контрол
върху дисциплината в час.



Философия на учителя

 Професията на учителя е много отговорна.
Истинският педагог е и възпитател.Трябва да
умее да разбира вътрешния свят на своите
ученици, да стимулира техните интереси.

 Главен принцип на моята педагогическа дейност
е да покажа на детето, че е обичано,разбирано и
уважавано независимо от това какви са неговите
оценки по учебните предмети, дали е палаво или
е послушно.

 Учителят трябва да накара с поведението си,
децата да му вярват, да бъде техен приятел –
човекът, който ги води в света на знанието.



Философия на учителя

 Обучение, основаващо се на активността на
учениците.

 Отваряне за опита и за знанията на децата от
непосредствената жизнена среда.

 Откривателско, разрешаващо проблеми,
изпълнено с отговорност учене

 Взаимно учене, комуникация и коопериране

 Съвкупност от открития, изобретения,
завоевания и приключения в миниатюрно
издание.



Раздел 4.
Педагогическа дейност

Основните ми функции като учител са: 

 Планиране и подготовка на учебния процес.

 Обучение по съответните предмети.

 Използване на подходящи образователни стратегии,

методи и техники, които дават оптимален резултат в

конкретна учебна ситуация;

 отговарят на различни образователни потребности на

учениците;

 мотивират учениците и стимулират личностното им

развитие;



Педагогическа дейност

 Формиране на положителни нагласи към ученето като

ценност и изграждане на стратегии за активно и

самостоятелно учене и за учене през целия живот.

 Формиране у учениците разбирането за ученето като

съзнателно усилие, изискващо организираност и

самодисциплина и възпитаване в самостоятелност и

поемане на отговорност за собственото им учене, действия

и поведение.

 Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на

учениците и на учебния процес.

 Опазване живота и здравето на учениците.



Раздел 5.
Методическа дейност

 Проектно обучение

 Проблемно обучение

 Използване на ИКТ в обучението:

презентации; електронни тестове за

проверка и оценка на учебни постижения



Проектно обучение

Очаквани резултати:

 Умение за самостоятелно издирване на

информация; за извличане на

същественото знание; за обобщаване и

представяне в подходяща форма на

събраната информация.



Проблемно обучение

Очаквани резултати:

 формиране на общи интелектуални
умения:

 развитие на способността да се
анализира ситуацията и да се направят
изводи;

 формиране на умения за сравняване,
класифициране, обобщение и др. под.



Използване на ИКТ в обучението

 Развитие на компютърните умения на учениците

 Повишаване на интереса към различни учебни

предмети

 Развитие на самостоятелността/независимостта и

творческите способности/креативността на учащите

се, привличане на жизнения опит на децата



Съвременни форми на обучение

 Използване формите на отвореното обучение

 Възможности за индивидуализация и дифе-

ренциация на обучението: Самостоятелна

работа – индивидуална, партньорска и

групова работа

 Обучение, ориентирано към действие –

екскурзии, проучване, събирателска дейност,

посещение на обекти извън училище и др.



Групова работа:
Формиране на редица умения:
• Познавателни – да анализират, сравняват,

класифицират, систематизират и обобщават;

• Практически – да работят с различни инструменти, да
извършват опити и да описват резултати;

• Организационни - да организират работата си
(разпределяне на задачите, правила за работа в
групата, набавяне на материали и др.), да подреждат
работното си място, да работят в група;

• Социални – да общуват с връстниците си – да обменят
информация, да дискутират, обсъждат, разсъждават; да
защитават позицията си, да се изслушват, да изказват
мнения и предположения във връзка с решението на
даден проблем, да поемат отговорност за действията
си, да поемат ролята на говорители на групата и да
умеят да представят резултатите от груповата работа
пред класа в най-добрата форма.



Групова работа:

 Формиране на междуличностните умения
(възпитателен аспект):

 да водят диалог;

 да споделят със съучениците си;

 да изслушват събеседника си;

 да изразяват съчувствие;

 да си помагат взаимно;

 да обсъждат и да търсят самостоятелно
решение на възникнали в класа проблеми.



Учебни постижения – резултат от 
дейността на учителя

 Сравнение с другите класове –

входно/изходно ниво

 Резултати от националното външно

оценяване в края на началния етап на

основната образователна степен, а

именно 4.клас



Разработени  материали

 Учебни програми за разширена подготовка

по български език и математика

 Разработки на уроци:

 Викторина

 Презентации

 Списък от права и задължения в класната

стая, създадени съвместно с учениците

 Изработване на табла по различни теми



Организирани дейности

 Клуб “От извора”

 Срещи на класа за организация и провеждане на
училищни тържества и др.

 Открит урок с родители

 Зелени училища

tyrjestvo_s_multimediq
tyrjestvo_s_multimediq
tyrjestvo_s_multimediq
tyrjestvo_s_multimediq
otkrit_urok_za_krai_na_1.klas
otkrit_urok_za_krai_na_1.klas
otkrit_urok_za_krai_na_1.klas
otkrit_urok_za_krai_na_1.klas
otkrit_urok_za_krai_na_1.klas
otkrit_urok_za_krai_na_1.klas
otkrit_urok_za_krai_na_1.klas


Активно участие на родителите в 
училищния живот

 Участие на родителите в училищни тържества

 Участие в родителски клуб “Съпричастност”,
създаден по проект “Заедно можем да постигнем
мечтите си!”, BG05M2OP001-3.002-0003,
финансиран от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни
фондове.



Обратна връзка от учениците

 Тестове

 Задачи за самостоятелна работа



Част 2.Приложения
Университетско- академично 
образование



Част 2.Приложения
Най-ценната за мен награда-
оценката на учениците



Част 2.Приложения
Тържества, открити уроци



Част 2.Приложения
Сертификати



Благодаря Ви за 

вниманието!
Изготвил: Теменужка Костовска

Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на актуализация, допълнение 

и оформление във всеки момент, когато е необходимо.


