
ПОРТФОЛИО

на 

Владислава Динова-Борисова

Учител в целодневна форма на обучение 

1-4 клас в 44.СУ „Неофит Бозвели“- гр.София 



За мен:

Име: Владислава Венциславова Динова-Борисова

Дата на раждане: 16.03.1981г.

Ел.поща: v.borisova@44sou.eu

Образование:

- Средно – специално: Професионална гимназия 

по текстил и моден дизайн – гр.София;

- Висше образование: 

магистър - специалност “Ландшафтна архитектура”

към ЛТУ- гр.София;

магистър –специалност “Начална училищна 

педагогика” към СУ”Св. Климент Охридски” – гр.София

mailto:v.borisova@44sou.eu


Социални умения и компетентности: 

- способност за комуникация и толерантност към учениците и     

родителите;

- умение за работа в екип, сътрудничество с колеги и родители;

- използване на разнообразни методи и форми на преподаване;

- организиране на благоприятна среда, стимулираща учениците в   

най-ранна ученическа възраст;

- съобразяване с индивидуалните личностни качества на всяко дете 

и подпомагане на тяхното развитие;

По време на следобедните часове се стремя да помогна на 
учениците да сформират умения за самостоятелна работа и работа в 
екип, да ги мотивирам към желание за учене и осигуря ефективна 
среда на обучение. 



Технически умения и компетенции:

- умения за работа с операционна система Windows;

- умения за работа с интерактивна бяла дъска;

- умения за работа с MS Office ( Word, Excel, Power Point);

- умения за работа с различни интернет приложения;



Моята философия:

- Да си учител е призвание!

- Важни са децата, техните желания, умения и способности, като 

от изключителна важност е взаимната помощ и подкрепа на 

родители и учители,чрез които те могат да развият потенциала 

си!

- Смятам, че учениците трябва да се чувстват спокойни,

обгрижени и обичани както в семейството така и в училищната 

среда. Затова според мен е важно още от първи клас да се 

създаде една успешна връзка между учител-ученик, базирана 

на взаимно доверие и уважение, връзка уважаваща всеки един 

ученик като личност!

- Изключително много държа на обратната връзка и 

постоянното взаимодействие с родителите, за да има взаимно 

спокойствие и доверие!


