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УЧИТЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО

ПОРТФОЛИО

Целта на моето портфолио е:

 да дам отчет за характера на моята дейност, 

 да проследя творческия и професионалния си път.  

 В отделните раздели са представени сведения, документи, 

резултати от самомониторинга, планирането на сегашната ми и 

на  по-нататъшната ми дейност. 

 Портфолиото обхваща всички видове на моята дейност като

педагог, класен ръководител, възпитател, както и социалния ми 

статус на педагог, личните ми интереси и занимания. 

 Аз смятам, че системното попълване на портфолиото ще

способства за професионалното ми представяне.

 Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и 

актуализиране във всеки един момент от дейността ми като

учител.

 То осигурява сигурност в рискови професионални ситуации.
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ПРЕДСТАВЯНЕ

І. Лични данни

 Стефка Цветкова Цилиова

 Родена на 04.12.1975г.

 Адрес: гр. Пловдив, ул. „Вук Караджич” № 5

 Настояща месторабота: Учител начален етап на 

образованието 1-4 клас в НУ “Любен Каравелов” гр. 

Съединение

 Педагогически стаж: 6 години

 Информация за връзка: E-mail: stefcatiliova@abv.bg



II ОБРАЗОВАНИЕ

1. Висше образование: 

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий ”

гр.Велико Търново, 1997 г.,Бакалавър

Специалност: Начална училищна

педагогика

Специализация: Физическо възпитание

2. Средно образование: 

СОУ „Димитър Благоев” гр. Пловдив, 1993г.

Хуманитарен профил

Специалност: Администратор-документалист

Допълнителни специализации:

Стенография Машинопис

Бюротика Икономика



III ТРУДОВ СТАЖ

Дата: От 01.06.2016 г. до настоящия момент. 

Име и адрес на работодателя: НУ „Любен Каравелов ”, гр. 
Съединение

Сфера на работа: Образование 

Заемана длъжност: Учител НУП

Дата: От 07.09.2015 г. до 31.05.2016 г. 

Име и адрес на работодателя: ОУ „ Райна Княгиня”, гр. 
Пловдив

Сфера на работа: Образование 

Заемана длъжност: Възпитател НУП

Дата: От 08.09. 2011г. до 07.09. 2015г. 

Име и адрес на работодателя: НУ “Любен Каравелов”, гр. 
Съединение

Сфера на работа: Образование

Заемана длъжност: Учител НУП



ТРУДОВ СТАЖ
Дата: От 01.11.2010 до 01.06.2011 г. 

Име и адрес на работодателя: Фондация „Безгрижно детство” ,

гр. Пловдив

Сфера на работа: Образование 

Заемана длъжност: Възпитател НУП

Дата: От 12.03.2010 до 03.09.2010 г. 

Име и адрес на работодателя: А Груп ООД , гр. Пловдив

Сфера на работа: Строителство, ВиК

Заемана длъжност: Секретар

Дата: От 04.11.2006 до 11.03.2010 г. 

Име и адрес на работодателя: Рувел ЕООД , гр. Пловдив

Сфера на работа: Строителство

Заемана длъжност: Секретар

Дата: От 05.03.204 до 09.10.2006 г. 

Име и адрес на работодателя: Профил ООД , гр. Пловдив

Сфера на работа: ВиК

Заемана длъжност: Продавач-консултант



ТРУДОВ СТАЖ

 Дата: От 25.05.2002 до 08.10.2002

Име и адрес на работодателя: Велекс Ойл ООД

Сфера на работа: търговия

Заемана длъжност: барман

 Дата: От 01.09.1998 до 17.11.1999

Име и адрес на работодателя: НУ “Любен 

Каравелов”, гр. Съединение

Сфера на работа: Образование

Заемана длъжност: Учител НУП



IV СЕРТИФИКАТИ / КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ/

 Сертификат за завършен обучителен курс

“ Методи за работа с деца билингви и организация на педагогическата

среда” 2011 г. /Приложение 1/

 Сертификат за завършено обучение:

“Как да живеем с диабет?” 2012 г. /Приложение 2/

 Удостоверение за завършен курс по:

Методика на обучението на децата и учениците по БДП 1-4 клас. 2012г.

/Приложение 3/

 Сертификат за участие в практически семинар на тема:

“Проверка на знанията на учениците в урока по музика –

педагогически ситуации, художествени технологии, иновационни

подходи” 2013 г. /Приложение 4/

 Сертификат за обучителен курс:

“Формиране на предприемачески умения в начален етап на

българските училища” 2013 г. /Приложение 5/

http://karavelov-saedinenie.com/main/blog/2017/02/%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8/


IV СЕРТИФИКАТИ / КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ/

 Сертификат за завършен обучителен курс:

“Портфолиото на учителя” 2013 г. /Приложение 6/

 Сертификат  за завършен квалификационен курс на тема:

“Обучение на педагогическите специалисти за превенция на 

училищното насилие, агресията и други негативни прояви”. 2014 г.

/Приложение 7/

 Сертификат за обучителен курс на тема:

“Успешната комуникация с родителите – нашият партньор в 

образованието”. 2014 г.                         /Приложение 8/

 Удостоверение за завършен обучителен курс на тема:

“Интерактивни методи и техники в обучението по БДП”. 2015 г.

/Приложение 9/ 

 Сертификат за обучение на тема:

“Мястото на ИТ в процеса на обучението”  2015 г. /Приложение 10/



МОЯТА ФИЛОСОФИЯ КАТО УЧИТЕЛ

“ Правилният подход при обучение на    

деца е, да се отнасяме към тях като 

към нормални човешки същества”

“Ако искаш да те обичат, обичай!”

“Истински се вижда само със сърцето.

Същественото е невидимо за очите”



СПОРЕД МЕН:

Началният учител е този, който за първи път 
въвежда децата в храма на науката. Тук 
започва тяхната подготовка за бъдещето. Ето 
защо, резултатите от финала много зависят от 
старта!

Добрият учител е този, който поставя в 
центъра на своята дейност личността на 
ученика, който умее да преподава на достъпен 
и разбираем език.

Учителят трябва постоянно да усъвършенства 
знанията и опита си, да умее да приема съвети 
и критики.

Смятам, че учителят трябва да има повече 
свобода при изготвянето на тематичните си 
планове като се съобразява с възможностите 
на класа.

Училището трябва да се превърне в място 
където децата се учат от собствените си 
грешки, не се чувстват потиснати при 
евентуален провал и свикват да работят един с 
друг, вместо да се съревновават.



Децата трябва да  се учат от преживяванията, от събитията 
в техния реален живот, от нещата, които са истински 
значими за самите тях.

Насърчавам всяка проява на оригиналност и 
самостоятелност в разсъжденията и творчеството.

Поощрявам инициативността и на учениците, и на техните 
родители.

Възлагам индивидуални и групови задачи, като оценявам 
приноса на всеки ученик, но и общите усилия на групата при 
решаването на определени задачи.

Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно 
да работим върху развитието на индивидуалните 
потребности на учениците. Ето защо, в моята дейност като 
педагог  се стремя връзката учител – ученик – родител да 
бъде изградена и поддържана.



ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Дейността ми на преподавател е свързана с 
изграждането на добри взаимоотношение с учениците, 
родителите, управленския и административен 
персонал на училището. 

В своята работа използвам както стандартните 
методи на планиране и подготовка на учебно-
възпитателния процес, така и ИКТ, презентации, 
тестове, групова работа на учениците. 

Включвам в преподаването си дидактични материали, 
сборници, тестове, задачи за изявени и за тези, които 
по-трудно успяват с поставените  задачи.

Стремя се да обогатявам  урока с интересни и малко 
известни факти, като по този начин стимулирам 
учениците сами да търсят новите и нестандартните 
подходи за разрешаването на дадена задача. 

Търся индивидуалните интереси на всеки ученик и се 
опитвам да ги поощрявам в учебно-възпитателната си 
работа.

Важна част от моята работа е и приобщаването на 
класа и родителите към дейностите и инициативите на 
училището.

При оценяването на постиженията на учениците се 
стремя оценката да има развиващ характер. Смятам, 
че тя трябва да е реална и обективна за нивото на 
знание към дадения момент. По този начин учениците 
и техните родители имат реална представа за 
успеваемостта си.



УРОЧНИ И ИЗВЪНУРОЧНИ

ДЕЙНОСТИ
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МОЕТО ХОБИ

http://karavelov-saedinenie.com/main/blog/2017/02/%d0%bc%d0%be%d0%b5%d1%82%d0%be-%d1%85%d0%be%d0%b1%d0%b8/
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