
Професионално портфолио 

на Катя Дончева

Учител в ЦОУД – 2 в клас

44. СУ „Неофит Бозвели“

гр. София



Резюме

▪1. Катя Иванова Дончева

▪2. Образование:

⁻ Средно-специално:ПГ по дизайн“Елисавета Вазова“, гр. София

⁻ Висше образование – Национална спортна академия „Васил Левски“, гр. София, 

специалност „Треньор-Учител‘‘

⁻ СУ „Св. Кл. Охридски“, Начална училищна педагогика – Следдипломна квалификация



Моята философия

❑ Вярвам, че децата се нуждаят от любов и подкрепа, за да развият потенциала си!

❑ Вярвам, че всяко едно дете е индивидуално и ролята на учителя е да насърчава детето да развива силните 

си страни и да му помага при трудности.

❑ Вълнувам се от съвременото обучение, от необходимостта за адаптиране на съвремения учебен процес към 

настоящата действителност, характеризираща се с бързо развитие на технологиите, динамично общество и 

нарастващи изисквания.

❑ Възприемам ролята на учителя като призвание, изискваща безмерна любов към децата и тяхното 

добруване.

❑ В работата се стремя да преподавам използвайки занимателен подход, отчитайки индивидуалните 

особености. 

❑ За мен преждевременната подготовка за всеки един час е ключов, за доброто и пълзотворното му 

протичане.

❑ Вдъхновявам се от колегите си – както от тези с дългогодишен стаж, така и от тези в началото на кариерата 

си.

❑ Ролята ми на учител ме вдъхновява и същевременно изпълва с огромна отговорност.



Моята философия

❑ Семейството е ключово за развитието на едно дете и е необходимо да рабодим заедно върху развиването на 

индивидуалните потребности и активното включване на учениците в процеса на учене. 

❑ Моята философия на образование е то да бъде прогресивно, като учениците се учат от преживяванията, 

събитията от реалния живот, които са значими за тях.

❑ Игрите и занимателния подход на образование спомага за изграждане на положителна връзка с училището и 

учебния процес.

❑ Искам всяко дете да стъпва с радост в часовете ми и да си тръгва доволно, че е разбрало и научило нещо ново.

❑ Сред учениците в клас използвам динамични подхвати – ангажиране на учениците в урока под формата на 

игра. Това се определя предимно от факта, че съм учител в занималня на ученици от първи клас, за които е 

много важно да изградят любов към училището, доверие към учителите, уважение и отговорност към учебния 

процес.



Методи на преподаване и отговорности

❑ Методи на преподаване

▪ Интерактивни уроци

▪ Мултимедийно обучение

❑ Отговорности

▪ Преподавам в занималня на втори клас

▪ Организирам физическата почивка на децата, като преход към учебния процес

▪ Извършвам преговор на учебния план от съответния ден и организирам работата за 

домашно

▪ Използвам учебници от учебната програма



Обратна връзка

❑ Индикатори на обратна връзка към мен:
▪Постигнати резултати от учениците по отношение на домашната работа и общо представяне 
на учениците в учебния процес
▪Обратна връзка от родителите по време на родителската среща 
▪Обратна връзка от колегите учители, с които работя пряко
▪Обратна връзка от учениците
❑ Индикатори на обратна връзка от мен
▪След обсъждане на домашната работа, за да съм сигурна, че всички ученици са го разбрали го 
написвам на дъската
▪Проверявам домашните, като се стремя да поощрявам усилията на ученика
▪Използвам поощрителни думи като “Браво“ и “Отлично“



Самонаблюдение и самооценка

❑ Най-силната ми страна като учител е вярата ми, че всяко дете е добро, че учителят играе ключова роля 

в развитието на едно дете и неговата любов към учебния процес.

❑ Ангажирам се с всички деца, поднасям материала по лесен и достъпен начин, включвайки игри.

❑ Отчитам индивидуалните особености на всяко едно дете.

❑ Отношенията ми с учениците са основани на взаимно уважение.

❑ В своята професионална работа най-много бих искала да се развивам и да се уча от колегите.

❑ Осъзнавам, че учебният процес изисква непрекъснато обучение и съм отворена да надграждам и 

развивам знанията си.

❑  Най-забележителните ми постижения са постиженията на всяко едно дете.

❑ Умея да работя в екип, ценя и уважавам колегите.

❑ Комуникативна съм и отворена към новостите.








