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I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 
1. Лични данни 

Име:             Емине Мюстеджеб Али 

Настояща месторабота:  СУ «Никола Вапцаров» 

Националност: Българска 

Адрес: Гр. Добрич  ул. Христо Смирненски№11 вх.б ет.3ап.5 

Образование: Висше-бакалавър 

Заемана длъжност: Старши  учител в начален етап 

Педагогически стаж: 17г.5м. 

E-mail: Emine-ege@abv.bg 



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 
2. Образование  

Средно образование 

ТЛП-Добрич 

Висше образование 

ШУ“Константин 

Преславски“ 



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 
3. Умения и компетентности 

3.1. Лични умения и компетентности 

Майчин език Турски език 

Други езици 

 

• Четене 

• Писане 

• Разговор  

Български език 

 

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 

• Курс по Методика на обучението на учениците по БДП  

• Удостоверение-Самооценяването на институцията като процес от системата за 

управление на качеството в образователните институции 

• Семинар-Лесни стъпки в приобщаването в училище и детската градина  

• Сертификат-Успешно справяне с агресията в училище 

• Сертификат-Работа с родители 

• Сертификат-Педагогически стратегии за превенция на“отказа от училище“при 

учениците 

• Удостоверение-Дидактически изисквания и иновационни педагогически методи при 

провеждане на целодневна организация на учебния ден.Изграждане на мотивационна 

среда за повишаване качеството на образованието в средищните  училища.Методи за 

постигане на педагогическо взаимодействие насочено към социализиране на 

учениците в полуинтернатните групи 

• Удостоверение-Как да учим билингвите да преразказват и съчиняват 

 

 



II. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО 

 
 

Главен принцип на моята педагогическа дейност е да покажа на детето ,че е 

обичано, разбирано и уважавано независимо от това какви  са неговите оценки по 

учебните предмети ,дали е палаво или послушно.Учителят трябва да накара с 

поведението си децата да му вярват ,да бъде техен приятел,който ги води в света на 

знанието.                       



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
1. Отговорности на учителя 

 • Изготвяне  годишно разпределение в началото на учебната година. 

• Планиране и подготовка на учебния процес. 

• В процеса на обучение поддържане  подходяща за работа атмосфера;  

• 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 2016-2017 учебна година преподавам: 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Учебен предмет клас Брой ученици 

БЕЛ 2 б 15 

Математика 2б 15 

Околен свят 2б 15 

ИИ, ТП 2б 15 

Музика 2б 15 

ФВС,Модул ФВС 2б 15 



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 

БЕЛ 3б 17 

Математика 3б 17 

Човекът и обществото 3б 17 

Човекът и природата 3б 17 

Музика, ФВС 3б 17 

Изобразително 

изкуство,ТП 

3б 17 



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 

БЕЛ 1б 17 

Математика 1б 17 

Роден край 1б 17 

Музика 1б 17 

ТП,ФВС 1б 17 

Модул ФВС 1б 17 



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 

БЕЛ 2б 14 

Математика 2б 14 

Околен свят 2б 14 

Музика 2б 14 

ТП,ФВС 2б 14 

Модул ФВС 2б 14 



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 

• Личността на началният учител е много важна при формирането на личността на детето.За 

малкия ученик неговият учител е пример за подражание и авторитет.Детето му вярва и той 

трябва да оправдае това доверие.Началният учител трябва не само да владее учебните 

предмети ,които преподава но и да умее да предаде знанията си по достъпен начин на 

децата.Да ги заинтригува да ги въведе плавно и интересно в научните познания.Професията 

на учителя е много отговорна .Истинският педагог е и възпитател.Трябва да умее да разбира 

вътрешния свят на своите ученици.Най-важното нещо за един начален учител е да обича 

децата. Учителят трябва да накара с поведението си децата да му вярват,да бъде техен 

приятел,който ги води в света на знанието. 



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
3. Резултати от педагогическата дейност 

 

 
Резултати от изпити на ученици 

 

 

Входно БЕЛ-4.35 

Входно Математика-4.50 

Входно Околен свят-5.00 

  

  



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
4. Класно ръководство 

• Анализ на успеваемостта и качеството на знанията на уччениците от класа 

• Поддържане на контакти с родителите 

• Запазване обединеността на микроклимата в класа чрез положителни 

взаимоотношения,уважение и взискателност 

• Опазване живота и здравето на учениците 



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
5. Извънкласни дейности, 

 

 Проект „Подкрепа за успех“-Забавна и интересна 

математика 

 

Занимания по интереси-Занимателна математика 

 
 

 



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
6. Обратна връзка 

 

 

 

Консултации- ежеседмично,задължителни за трудно успяващите 

ученици. Провежданите консултации с изоставащите ученици спомагат 

за по-добро усвояване на учебния материал. 

 
 



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 

Посещаване на курсове и обучения в областа на педагогиката,методиката на 

преподаване,иновативни и интерактивни методи на преподаване по различните 

дисциплини. 

Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи нови и 

интересни методи,средства и материали,подходящи за различните теми. 

Развитие на други иновативни методи на обучение. 

Участие в различни национални и международни педагогически форуми,симинари. 

Провокиране интереса на учениците в търсене,подбор и работа с различни 

източници на информация.  

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 



ПОРТФОЛИОТО Е ОТВОРЕНО И ПОДЛЕЖИ НА 

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛВАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ. 


