
ПОРТФОЛИО 

НА 

ЙОНКА МАРИНОВА 

 
СЪДЪРЖАНИЕ: 



 

 



Представяне  

Професионална квалификация и 

опит  

Педагогическа философия на 

учителя  

Успехът през призмата на моите 

ученици  

Извънкласни и извънучилищни 

мероприятия  

Информация за връзка  

Приложения  
 

  
ПРЕДСТАВЯНЕ 



 

Случайно станах учител , но не съжалявам. 

През 2003 г. започнах работа по заместване като 

учител по АЕ в СОУ „Христо Смирненски“-

гр.Койнаре  и вече 14 години имам непрекъснат 

трудов стаж в същото училище. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПИТ 

-2000г- Икономически техникум „Васил Априлов „-

Червен бряг 

 

-2001г-Завършен курс по Английски език с право на 

преподаване в горен курс „Иком Интелект“- Плевен 

 

- 2002г - Удостоверение за компютърна 

грамотност 

 

-2006г –Международни Икономически Отношения –

МВБУ Ботевград 

 



-2008г-Английска филология –ЮЗУ“Неофит 

Рилски“-Благоевград 

 

-2009г-Сертификат 

“Управление на училищни проекти“ 

 

-2013г-Сертификати 

„Интерактивна технология за образование в 

мултиетническа среда“ 

 

„Подходи и методи за работа в мултикултурна 

среда“ 

 

„Тормоза и неговото ограничаване4 

 

„Общуване с ученици“ 

 

-2015г-Удостоверение 

„Изграждане на базисни умения за работа с 

Moodle2.0+ 



 

-2015г-Сертификат 

„Създаване на привлекателна и мотивираща 

образователна среда в образователните институции“ 

 

-2017г –Диплом –магистър 

„Начална и детска педагогика“-Плевен 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКА 

ФИЛОСОФИЯ НА УЧИТЕЛЯ 

 

Благодатен е труда на учителя ,той бере плодовете 

които засажда. 

Преподаването е призвание, мисия и голяма 

отговорност. 

Децата имат еднакви права и равен достъп до 

образование. 

Те трябва да са в центъра на образователния процес. 

 



Целта на образованието е заедно със семейството да 

подготвим учениците за живота, да ги запознаем със 

заобикалящия ги свят, да ги направим по-успешни и 

да ги мотивираме  да бъдат търсещи и отговорни 

граждани. 

Старая се да помагам на учениците в максималната 

възможна степен. 

Аз изслушвам, уважавам мнението им и се радвам 

на техните успехи. 

Аз съм в училище, за да дам най-доброто от себе си 

за своите ученици. 

За мен иновацията е неизбежен процес в 

образованието. Времето и технологиите се променят 

постоянно. С тях се променят и интересите на 

децата. За да им привлека вниманието и интереса и 

да ги  насоча  към  желаните от мен цели, трябва да 

ги прилагам постоянно. 

УСПЕХЪТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА 

МОИТЕ УЧЕНИЦИ. 

ИЗВЪНКЛАСНИ 

ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ 

МЕРОПРИЯТИЯ 



 

През дългогодишния си педагогически стаж съм се 

стремяла да създам приемственост между 

класовете,които съм изпратила и тези ,които съм 

приела. 

Това започва още от първия учебен ден ,когато 

големите каки и батковци съпровождат 

първокласниците при прекрачването на училищния 

праг за първи път. 

Участваме заедно в различни инициативи 

организирани от организации , с които училището 

си партнира. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА 

 

СУ“Христо Смирненски“-гр.Койнаре 

тел. за връзка : 0879285080 


