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I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
1. Лични данни

Име:            Росица Валентинова Илиева

Настояща месторабота: СУ «Никола Вапцаров»

Националност: българска

Адрес: Гр. Добрич

Образование: Висше - магистър

Заемана длъжност: Учител в ЦДО - начален етап

Педагогически стаж: 3 години

E-mail: snowflake90@abv.bg



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
2. Образование 

Средно образование

ПГВМ „Проф. д-р Георги
Павлов“, гр. Добрич

Висше образование

ШУ „Еп. К. 
Преславски“, гр. 
Добрич



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.1. Лични умения и компетентности

Майчин език Български език

Други езици

• Четене
• Писане
• Разговор 

Английски

Мн. добро
Мн. добро
Мн. добро



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.2. Социални умения и компетентности 

3.3. Организационни умения и компетентности

* Коректeн, kреативeн, лоялeн, адаптивeн, уверен, инициативeн

* Отлични комуникативни умения - устни, писмени и умения за работа в екип при 

вземането на решения

* Ценящ личното достойнство на другия и зачитащ неговите права

* Умения за носене на отговорност и преодоляване на трудности

* Отлични умения за решаване на проблеми

* Позитивен, създаващ позитивна среда около себе си и  мотивиран и умеещ да 

мотивира за успех 

* Участие в организиране на семинари, конференции, обучения и представяния



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.4. Технически умения и компетентности

* работа с операционна система Windows,  

* отлично владеене на Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint) 

* интернет  - Explorer, Firefox, Google Chrome 

* работа с интерактивна дъска 

* работа с офис техника 

* работа с мултимедия 

* работа с аудио  и визуална техника 

 



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
4. Квалификации

Сертификати / курсове и семинари

1. Удостоверение за обучение на учители, преподаващи 
учебна програма по компютърно моделиране за трети 
клас (общообразователна подготовка).

2. Удостоверение – планиране и организация на 
квалификационната дейност в образователната 
институция. Атестиране на педагогическите специалисти.

3. Удостоверение – развитие на компютърни и дигитални 
компетенции.



II. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

• Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията 

и опита си в това отношение, търпи критики и умее да приема 

съвети.

• Учителят трябва да вижда труда и постиженията на учениците 

и да не се скъпи на похвали.

• Добър е не този възпитател, който подсказва на учениците си 

домашните им работи, а този който съумее да предизвика 

интерес и умение към самостоятелна работа.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• Изготвяне на тематични разпределения.

• Планиране и подготовка на учебния процес.

• Провеждане на обучения

• 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 вътрешно-предметни и междупредметни връзки;

• Формиране на положителни нагласи към ученето като ценност и изграждане на стратегии за

активно и самостоятелно учене и за учене през целия живот.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• Формиране у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност и

самодисциплина и възпитаване в самостоятелност и поемане на отговорност за собственото им учене,

действия и поведение.

• Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния процес.

• Сътрудничество и участие съвместно с другите педагогически специалисти в екипи за подкрепа на

личностното развитие на учениците, обсъждане на проблеми, обмяна на добри практики.

• Провеждане на консултации с ученици.

• Опазване живота и здравето на учениците.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2017-2018 учебна година преподавам:

В работата си използвам учебници, учебни тетрадки, компактдискове и тестове на следните издателства:

Учебен предмет клас Брой ученици

ЦДО 1-2 28



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2018-2019 учебна година преподавам:

В работата си използвам учебници, учебни тетрадки, компактдискове и тестове на следните издателства:

Учебен предмет клас Брой ученици

ЦДО 4 24



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2019-2020 учебна година преподавам:

В работата си използвам учебници, учебни тетрадки, компактдискове и тестове на следните издателства:

Учебен предмет клас Брой ученици

ЦДО 2-4 28



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• Планиране и подготовка на учебния процес.

• Провеждане на обучение по съответните предмети.

• Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники, които дават оптимален резултат в 

конкретна учебна ситуация, отговарят на различни образователни потребности на учениците и мотивират 

учениците и стимулират личностното им развитие. Обогатяване на учебния процес с интересни факти и 

занимателни елементи.

• Използване на учебно-технически средства и материали.

• Формиране на положителни нагласи към ученето, изграждане на стратегии за активно и самостоятелно 

учене и за учене през целия живот.

• Формиране у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност и 

самодисциплина и възпитаване в самостоятелност и поемане на отговорност за собственото им учене, 

действия и поведение.

• Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния процес.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
2. Методи на преподаване

 В работата на началния учител е необходимо прилагането на всички  

дидактични методи: 

- разказ, беседа, диалог, наблюдение, демонстрация, практически 

упражнения и занятия, устно и писмено изпитване, диктовка и др.

В уроците си използвам различни дидактични материали, сборници, 

помагала, учебници, извън тези, определени с тематичен работен 

план.

Според нуждите използвам и методите на индивидуалната и 

груповата работа.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
5. Извънкласни дейности,

Проект „Подкрепа за успех“ – Малки математици

Проект „Твоят час“ – Малки сръчни ръчички



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
6. Обратна връзка

Консултации

Тестове



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
7. Друго

Участие във вътрешноучилищната квалификационна дейност:

• „Необходими документи при осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно

развитие“

• „Създаване на професионално учителско портфолио“

“Ако искаш резултати за година, посей семена. 

Ако искаш резултати за 10 години, посади дърво. 

Ако искаш резултати за цял живот, развивай хората.” 

/Хун Шунг Цу/ 



IV. БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Формално, неформално и самостоятелно 

учене с цел повишаване на 

професионалната пригодност, мобилност и 

социална интеграция. 



V. САМОНАБЛЮДЕНИЕ

ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ

Коя е най-силната ми страна като учител? Организационните ми умения

Какво най-много бих искала да променя в 
своето преподаване? 

-

Как мотивирам изявените ученици? С похвали 

Как мотивирам не толкова изявените 
ученици? 

С насърчаване 

Какви са трите най-важни неща, които 
новопостъпващите учители в моята област 
трябва да знаят, за да бъдат ефективни?

Търпение, мотивация и отдаденост

Какви нови стратегии за преподаване съм 
опитвала през последните години?

-

Какво съм научила от стратегиите, които са 
били успешни?

-



ПРИЛОЖЕНИЯ



Благодаря за вниманието!

Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и 

актуализация.


