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УВОД 
 

УЧИТЕЛСКОТО ПОРТФОЛИО – ЗНАК ЗА КАЧЕСТВОТО НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ 

 

МОТИВИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ: 

 

*  ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ НА УЧИТЕЛСКИЯ МИ ТРУД 

*  МЯСТО ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОБЕКТИВНА ОЦЕНКА 

* ДОКАЗАТЕЛСТВЕНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ НА УЧИТЕЛСКАТА МИ 

ДЕЙНОСТ 

*  ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЗЮМЕ 

 
Име ЮЛВИЕ ДЖЕВДЕТОВА ГЪРБЕВА 

Адрес с. Абланица  ул.. Кавала 12 

E - mail u_garbeva.@abv.bg 

Месторабота СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Абланица 

Сфера на работа Образование 

Длъжност Ст. учител по химия и опазване на околната среда 

Стаж 22 години /от 15.09.1996 г./ 

Образование Висше 

Име на завършено учебно 
заведение 

ЮЗУ „ Неофит Рилски” 

Основен предмет Химия 

Специализация Биоорганик 

Придобита квалификация Учител по химия 

Ниво по национална 
квалификация 

Магистър 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

  

 

Моята представа за учителската професия е, че тя преди всичко е 

призвание и мисия. Учителят е творец, който ежедневно влиза в различни 

роли – приятел, ръководител, психолог, съветник, специалист…Във 

всичките му метаморфози, най-важно е доверието във 

взаимоотношенията с учениците и техните родители. Учителят трябва да 

подпомага изграждането, на система от ценности у децата. Да полага 

основи на морална, физическа и психическа подготовка на ученика.Да 

развива редица способности на децата, свързани с техните интереси и 

специфични особености . Да изгради личности с активна жизнена позиция 

в днешното общество. 

За да постигне всичко това , учителят трябва да има солидна 

теоретична и практична подготовка, развит светоглед, хуманно отношение 

към децата, педагогически такт и стил на работа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТГОВОРНОСТИ 

/съгласно длъжностна характеристика/ 

*Изготвям Годишен тематичен план за разпределение на учебното 

съдържание, съобразно ДОИ. 

* Задълбочено проучвам материята на преподаване. 

* Преподаването, съобразявам с възрастовите и индивидуални особености 

* Всеки ученик поставям в равноправна творческа ситуация, за постигане 

на оптимално развитие на неговите способности и интереси. 

* Осигурявам подходящи условия за безопасна и ефективна работна среда 

* В урочните единици използвам различни методи и средства, с цел 

трайно усвояване на материала. 

* Използвам различни начини за комуникация и сътрудничество с 

родители и настойници, за постигане на образователните и 

възпитателните цели. 

*Преподаването осъществявам с професионализъм, водещ до 

интелектуално и творческо развитие на всеки ученик. 

* Стриктно попълвам училищната документация, като класен ръководител 

на XII клас. 

*Запознавам родителите с проблемите, успехите и всичко ,което вълнува 

техните деца. 

* Изготвям учебни програми за часовете ЗИП – за учебната 2018/2019 г. 

Програмите са за VIII, IX, X, XI и XII клас. 

 

 

 



МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ.СТРАТЕГИИ 

 

           Подбирам подходящи и различни методи в учебно-възпитателния 

процес: беседа, разказ- обяснение, сравнение, демонстрации, ролеви 

игри, работа в екип, самостоятелна работа. 

          Използвам информационните технологии в образователния процес. 

          Разработвам презентации. 

          Включвам дидактически материали, сборници, тестове, анаграми и 

кръстословици. 

          Насърчавам развитието на ключови компетенции, творчески 

способности и умения на ученика, с цел повишаване качеството но 

образователния процес. 

           Осигурявам възможност на всеки ученик за активно участие в 

учебно-възпитателния процес, като поощрявам със съответна оценка. Тя 

винаги трябва да бъде мотивирана и обективна, да бъде системна и 

последователна, да има развиващ характер, да бъде осъществена с 

различни форми и методи за оценяване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


