
 

ПРОФЕСИОНАЛНО   ПОРТФОЛИО 
 

на 
 

Валентина  Стоянова 
 

 

Учител ГЦОУД  Начален етап 

в ОУ „Николай Петрини“ 

гр.Ямбол 

 



„Една книга, една 

химикалка, едно дете и 

един учител могат да 

променят света.“ 

/Малала Юсафзаи/ 



ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Име: Валентина Стефанова Стоянова 

Дата на раждане: 23. 12. 1975 г.  

Адрес: гр. Ямбол 

ОУ „Николай Петрини“ 

Ул. „Битоля“ № 35 

E- mail: valia755@abv.bg 

Националност: България 

Длъжност:  Начален учител ГЦОУД 

Образование: Висше- магистър 

Специалност: Предучилищна и начална училищна 

педагогика 

Педагогически стаж: 3 години 
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ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 

Средно образование: 

СПТУ по ООХ „М. Станева“ гр. Стара Загора- 1993 год. 

 

Висше образование: 

Тракийски университет – Педагогически факултет гр. Стара Загора - 2015 год. 

Образователно - квалификационна степен: Бакалавър 

Специалност: Социална педагогика 

Професионална квалификация: Социален педагог 

Тракийски университет – Педагогически факултет гр. Стара Загора – 2017 год. 

Образователно – квалификационна степен: Магистър 

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика 

Професионална квалификация: Магистър по педагогика – Детски учител и 

начален учител 

 

Придобита пета ПКС /очаквам свидетелството/ 

 

 



 

ТРУДОВ СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 
 

 
СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Скалица, обл. Ямбол  

 м. I – м. VI 2016 год. / VI и VII клас/ 

 

ОУ „Христо Ботев“ с. Кукорево, обл. Ямбол  

 15. IX. 2016 год.- 15. VI. 2017 год. / III и IV клас/ 

 

СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Скалица, обл. Ямбол  

11. IX. 2017 год. – 04. VI. 2019 год. /I и III клас; II и IV клас/ 

 

ОУ „Николай Петрини“ гр. Ямбол   

от 05. IX. 2019 год. и към момента /I клас/  



КВАЛИФИКАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ 
 

*Удостоверение за професионално обучение – Компютърно обучение – 

2003 год. 

*Удостоверение за участие в семинар на тема: „Изграждане на 

професионално учителско и ученическо портфолио“ – 2016 год. 

*Удостоверение за участие в обучение на тема: „Управление на 

дисциплината в класната стая“ – 2017 год. 

*Удостоверение за участие в обучение на тема: „Обучение на учители, 

преподаващи учебни програми по компютърно моделиране за III клас 

/общообразователна подготовка/ - 2018 год. 

*Удостоверение за участие в квалификационен курс на тема: 

„Киберсигурност и дигитално гражданство на учители“ – 2018 год. 

*Сертификат за участие в Обучение по дейност e Twinning за начинаещи на 

тема: „e Twinning – най – голямото европейско училище“ – 2019 год. 

*Удостоверение за участие в курс на тема: „Приобщаващо образование“ – 

2019 год. 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО 

 

   Добрият учител отчита, че всеки ученик придобива знания, 

умения и компетентности с различна скорост и по различен 

начин в зависимост от индивидуалните му възможности и 

интереси. 

 

   Добрият учител подкрепя любопитството към света, 

доверието в другите и вярата в себе си. 

 

   Добрият учител осигурява среда, в която учениците са 

спокойни и искат да учат, чувстват се приети и ценни, не се 

страхуват да правят грешки, не се страхуват да помолят за 

помощ и не се колебаят самите те да помагат. 

 
 



ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО 
 

 

   Добрият учител подтиква към: 

*знания, но и критично мислене; 

*сръчност, но и практикуване на нови умения; 

*самостоятелност, но и кооперативност; 

*забелязване на връзките между нещата; 

*търпение, постоянство, уважение 
 

 

Дете, което притежава знания ще има 

свободата да избира. Да избира своята бъдеща 

професия. То ще има свободата да мечтае и да 

реализира своите мечти. 



ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
 

  Умения за работа с Windows, Microsoft Office Word, Microsoft 

Office Excel, Microsoft Office Power Point, Internet. 

*Изготвяне на годишно тематично разпределение. 

*Изработване на презентации, материали, работни листи. 

*Водене на електронен дневник. 

 

 

 

          СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Добри комуникативни умения, способност за работа в екип, 

организираност, толерантност, отговорност, емпатия. 



ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ ЗА ЦЕЛОДНЕВНО 

ОБУЧЕНИЕ 

 
Отговорност за живота и здравето на учениците, както по време на 

образователния процес в учебен час, така и по време на други 

мероприятия и извънкласни дейности. 

Планиране, организиране и провеждане на образователния процес 

съобразно възрастовите потребности на учениците, както и на 

възможностите за развитието им. 

Създаване и поддържане на стимулираща подкрепяща образователна 

среда и позитивна дисциплина, които насърчават развитието на 

учениците, на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и 

сътрудничество както между учител и ученици, така и между самите 

ученици. 

Оценяване напредъка на учениците, насърчаване постиженията или 

оказване на необходима подкрепа и съдействие за пълноценното им 

интегриране в образователната и социалната среда, съобразно 

специфичните им потребности.  



*Подготвителна работа за часовете по самоподготовка – осигуряване на 

тестове, задачи, пособия и консултации с учители. 

 

*Подготовка на материали, пособия, инструментариум за провеждане 

на часовете за занимания по интереси. 

 

*Работа с родители, участие с родителски срещи. 

 

*Попълване на училищна документация. 

 

*Участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи и  

оперативни съвещания. 

 

*Участие в квалификационно – методическа дейност, свързана с 

възпитателно – образователния процес. 

 

*Участие в регламентирани училищни мероприятия. 

 

*Обмяна на добри практики между учителите. 



МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВЕНЕ 
 

В работата си подбирам подходящи методи, средства и стратегии за 

преподаване – беседа, дискусия, разказ, онагледяване. Използвам игрови метод 

за по – лесно затвърдяване на учебния материал, за подобряване на 

емоционалния климат, за придобиване на умения по достъпен за учениците 

начин. 

Използване на индивидуален подход – всеки ученик разкрива личностните си 

качества, самостоятелно мислене и инициативност.  

Работата в екип е ключ към проява на творческите заложби на учениците. 

Изграждане на стратегии за активно и самостоятелно учене и за учене през 

целия живот. 

 

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ 

 
Бих искала да участвам в курсове и квалификации, които могат да обогатят и 

развият знанията и уменията ми като педагог и специалист. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 











НАГРАДИ 









Класната ни стая 



БЛАГАДАРЯ ВИ  

ЗА  

ВНИМАНИЕТО! 
 

 

 

 

 

 
*Портфолиото е отворено и подлежи на изменения, допълване и 

актуализиране във всеки момент от дейността ми като учител! 
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