
ПОРТФОЛИО 
на 

ВАЛЯ ЙОРДАНОВА БЕТОВА 

СУ “Христо Смирненски”, гр.Койнаре 



ЧАСТ 1   РЕЗЮМЕ 

 Казвам се Валя Йорданова Бетова. Живея в гр. Койнаре  

общ.Червен бряг, област Плевен. 

Учител съм по Биология и здравно образование и 

Информационни технологии в СУ“Христо Смирненски”, гр. 

Койнаре  

 

 Националност: Българка 

 

 Дата на раждане: 02.09.1959г. 

 

 



ЧАСТ 1   РЕЗЮМЕ 

 Имам повече от 37 години трудов стаж като учител. 

На 01.09.1980 година започнах работа в ЕСПУ ”Христо 

Смирненски” гр.Койнаре .И до сега ратаботя като учител 

в същото училище, вече СУ”Христо Смирненски” по 

Биология и здравно образование и Информационни 

технологии. 



ЧАСТ 1   РЕЗЮМЕ 

 През 1977 г. завърших средното си образование в 

ЕСПУ ”Христо Смирненски” гр.Койнаре. 

 

 От 1980 г.-1983 г. учих в ИПУ „ Дочо Михайлов“ гр. 

Силистра – специалност биология, химия и музика 

 

  Прeз 2006 завърших професионална квалификация в 

Русенски университет ”Ангел Кънчев” за учител по 

информационни технологии V – VIII клас 
 

 

 

 

 



ЧАСТ 1   РЕЗЮМЕ 

Сертификат №2268/17.06.2012г.                                                                                           

“ Стратегии за работа с проблемни деца”  

                                                                                    

Удостоверение – април 2012г. 

“Обучение по андрагогия”  

По проект BG051001/4.3.01-0001- Ограмотяване на 

възрастни “ Нов шанс за успех” 

 

 Сертификат – 6.04.2013г. 

“ Общуване с учениците” 



ЧАСТ 1   РЕЗЮМЕ 

Сертификат – 7.04.2013г. 

“ Интерактивна технология за образование в 

мултимедийна среда” 

“Подходи и методи за работа в мултимедийна 

среда” 



Сертификат – КПС – ПУНА – 7095 

      7.04.2014-11.04.2014г. 

“Обучение на педагогически специалисти за 

превенция на училищното насилие, агресията и 

други негативни прояви” 

 

Удостоверение- 2015г. 

“ Изграждане на базисни умения за работа в 

електронна среда за обучение MOODLE2.0+ 

 

 

ЧАСТ 1   РЕЗЮМЕ 



Сертификат  

обучение за работа с образователен софтуер “ 

ENVISION” 

 

 Сертификат – № 552-71 06.04.2016г. 

тема “ Интерактивни форми и методи на работа в 

културна среда” 

 

Удостоверение - № 45/12.11.2017г. 

Тема “ Обучение и грижа за децата и учениците със 

специални образователни потребности .Закон за 

предучилищното и училищно образование и и 

наредба за приобщаващо образование 

 

ЧАСТ 1   РЕЗЮМЕ 



ЧАСТ 1   РЕЗЮМЕ 

Участие в проекти 

 

11.2011г. НП “ С грижа за всеки ученик” 

06.2012г. Проект “ Нов шанс за успех” –           

Ограмотяване на възрастни.  

11.2012г. . Проект “ Нов шанс за успех” –           

Ограмотяване на възрастни.  

04.2013г. . Проект “ Нов шанс за успех” –           

Ограмотяване на възрастни.  

08.2013г. . Проект “ Нов шанс за успех” –           

Ограмотяване на възрастни.  

 



09.2013г. Проект “ Учим и творим заедно” 

                 Ръководител на СИП “ Фолклор на  

                 етносите – ромски фолклор” 

2012-2013г. НП “ С грижа за всеки ученик” 

2013-2014г. НП “ С грижа за всеки ученик” 

04.2014г. . Проект “ Нов шанс за успех” –           

Ограмотяване на възрастни 

2014-2015г. Проект “Да направим училището 

привлекателно за младите хора. 

2014 -2015г. НП “ С грижа за всеки ученик” 

2015-2016г. НП “ С грижа за всеки ученик” 



.06.2015г. Проект “ Нов шанс за успех” –           

Ограмотяване на възрастни 

2016-2018г.Проект “ Заедно можем да постигнем 

мечтите си”  Ръководител на група за 

допълнителни за ниманияза надграждане на знания 

по ИТ 7-8кл 

ЧАСТ 1   РЕЗЮМЕ 



ЧАСТ 2: ФИЛОСОФИЯ НА 

ПРЕПОДАВАНЕ 



ЧАСТ 2: ФИЛОСОФИЯ НА 

ПРЕПОДАВАНЕ 

Добър учител е този, който постоянно 

усъвършенства знанията и опита си, търпи критика и 

умее да приема съвети.Биологията и химията са 

природни науки, които развиват логическото 

мислене, формират умения, които дават 

самочувствие на откривател, възпитават у ученика 

екологично отношение към заобикалящия ни свят. 

За мен преподаването е непрекъснато развиващ се 

процес, най същественото, в който е уважението и 

обичта към ученика и неговата личност. 



ЧАСТ 2: ФИЛОСОФИЯ НА 

ПРЕПОДАВАНЕ 

В процеса на обучение, ученикът трябва да вярва във 

възможностите си, да бъде поощряван за успехите си, да изпитва 

радост от общуването и ученето. Смятам, че всеки ученик има 

силни и слаби страни. Моята роля като учител е да помогна на 

учениците си да открият силните. Възприемам преподавателската 

си дейност като отговорна работа, към която подхождам с 

мисълта, че мога и съм полезна със знанията си по моите 

специалности. 

Държа на дисциплината и съм достатъчно взискателна към 

знанията, като оценявам свободата на мислене и поощрявам 

идеите на децата. Опитвам се да респектирам, но и да вдъхвам 

доверие и загриженост. 

 



ЧАСТ 2: ФИЛОСОФИЯ НА 

ПРЕПОДАВАНЕ 

Преподаването е призвание, 

мисия и голяма отговорност! 



Част3 Педагогическа дейност 

: 

 

1. Дейността ми като преподавател е свързана с изграждането на  

    добри взаимоотношения и организационни връзки с:   

 Управленския и административен персонал на училището; 

  Ученици и родители; 

  Учители и възпитатели от училището; 

•  Колеги от други училища;  

• Участие в проект”Заедно можем да постигнем мечтите си” 

• Участие в работни групи 

 

 

 

 



Педагогическа дейност 

За съвременния учител вече не е достатъчно да 

използва знанията си само по педагогическите и 

 психологически науки, а и знания по информатика, 

информационни технологии, педагогическо моделира-

не,програмиране. С други думи, за съвременния 

български учител енеобходимо да притежава 

компютърна култура в определена степен, 

която изисква нов начин на мислене и търсене на нови 

стратегии,технологии и педагогически техники на 

преподаване. Това е качествено ново 

предизвикателство, за което е важно учителят да бъде 

подпомогнат и мотивиран. 



Педагогическа дейност 

     За съвременния учител вече не е достатъчно да 

използва знанията си само по педагогическите 

ипсихологически науки, а и знания по информатика, 

информационни технологии, педагогическо 

моделиране,програмиране. С други думи, за 

съвременния български учител е необходимо да 

притежава компютърна култура в определена 

степен,която изисква нов начин на мислене и търсене 

на нови стратегии,технологии и педагогически 

техники на преподаване. Това е качественоново 

предизвикателство, за което е важно учителят да бъде 

подпомогнат и мотивиран. 



• Основни функции 
•  Планиране и подготовка на учебния процес; 

•  Провеждане на обучение по английски език; 

•  Провеждане на консултативна дейност с ученици; 

•  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; 

• реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки; 

• Обогатяване на учебния процес с интересни факти и 
занимателни 

Педагогическа дейност 



Педагогическа дейност 

   Използване на учебно-технически средства и 

материали, подходящи за постигане на оптимални 

резултати в конкретна учебна ситуация; 

•  Изграждане на общи знания, умения, отношения и 

ценности във всяка ученическа възраст; 

•  Формиране на положителни нагласи към ученето 
като ценност и изграждане на стратегии за активно 
ученепрез целия живот; 

   Диагностика, оценяване и отчитане постиженията 
научениците и на учебния процес; 

•  Опазване живота и здравето на учениците; 



Методическа дейност 

Методическо обединение: 

•Планиране 

• Разработки; 

• Анализ ; 

• Извънкласни дейности; 

• Взаимодействие с родители; 

 



Информация за връзка: 

 

 E-mail:valq_betova@abv.bg 

 

 

  

Телефон за връзка: 0879827299 


