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ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО 

 

 

на д-р Петранка Иванова Бонина, 

старши учител по информатика и информационни 

технологии 

в 44. СУ „Неофит Бозвели” 

 

Мото: Започни да правиш необходимото, после възможното и изведнъж ще откриеш,че 

постигаш невъзможното. 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

 Част Ι. 

 

  Раздел 1. Общи сведения 

  Раздел 2. Педагогическа и творческа дейност 

   

   

 

 Част ΙΙ. 

 

  Раздел 1. Галерия 
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Част Ι. 

 

  Раздел 1. Общи сведения 

 

Мотиви за изготвяне на портфолиото 

 

• Персонализацията на учителския ми труд, включваща неговото развиващо и 

диференцирано оценяване; 

 

• Портфолиото е инструмент за удостоверяване и управление на качеството на 

квалифицираност, компетентност и креативност на учителя; 

 

Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и 

актуализиране във всеки момент от дейността ми като учител. 

 

Европейски 

формат на 

автобиография  

 

 

Лична информация 

 

Име                                                         Петранка Иванова Бонина 

Адрес                                                      гр. София 

Телефон                                                  0897416860 

E-mail                                                      petranka.1970@abv.bg 

Националност                                         България 

Дата на раждане                                     2 януари1976 г. 

 

 

 

mailto:petranka.1970@abv.bg
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 Образование и 

Обучение 

Дати (от - до) 5 – 6.08.2020 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

Център за творческо обучение 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Брой кредити 

Удостоверение 

„Училище в облака: въведение“ 

 

1 

Дати (от - до) 19 -20.06.2020 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

Синдикат на българските учители 

 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Брой кредити 

Удостоверение 

„Образование в мултикултурна среда“ 

 

1 

Дати (от - до) 21.01.2020 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

Русенски универсистет „Ангел Кънчев“ 

Център за продължаващо обучение 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Брой кредити 

Удостоверение 

„Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП“ 

 

2 

Дати (от - до) Април 2020 г. 
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Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

Издателство „Клет“ 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Сертификат 

„Творчески подходи в обучението в електронна среда“ 

Дати (от - до) Април 2020 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

Издателство „Клет“ 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Сертификат 

„Teams – възможности за дистанционно обучение в помощ 

на учителя“ 

Дати (от - до) Април 2020 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

Издателство „Клет“ 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Сертификат 

„Практически насоки за работа с Google приложения“ 

Дати (от - до) Април 2020 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

Издателство „Клет“ 

Наименование на 

придобитата 

Сертификат 
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квалификация „Ключови умения за работа с платформи за онлайн 

обучения“ 

Дати (от - до) 1 – 3.11.2019 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

Стратегия ЕООД 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

 

 

Брой кредити 

Удостоверение 

„Изграждане на умения за насърчаване на личностното 

развитие на децата и учениците. Ефективни техники за 

управление на групата и класа, оценка на резултатите на 

измерване на постиженията.“ 

1 

Дати (от - до) 13.11.2019 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Департамент за информация и усъвършенстване на учители 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Специалност: 

Свидетелство 

За Пета професионална квалификационна степен 

 

Химия, физика, информатика и информационни технологии 

Дати (от - до) 11 – 13.07.2019 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

Telerik School Academy 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Сертификат 

„Дигитални науки“ 
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Дати (от - до) 28 – 29.03.2019 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

Синдикат на българските учители 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Брой кредити 

Удостоверение 

„Приобщаващо образование“ 

 

1 

Дати (от - до) 1 – 2. 12.2018 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

Департамент за квалификация и професионално развитие на 

педагогическите специалисти 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Брой кредити 

Удостоверение 

„Работа в облачна среда – документи, таблици и формуляри“ 

 

1 

Дати (от - до) 16.11.2018 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

44. СУ „Неофит Бозвели“ 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Сертификат 

Вътрешноучилищна квалификация на тема: „Работа с 

електронни документи“ 

Обучител: д-р Петранка Иванова Бонина 

Дати (от - до) 28 – 29.04.2018 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

„Коректив – Експес“ ЕООД 

Гр. Силистра 
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образователната 

организация 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Брой кредити 

Удостоверение 

„От атестацията може да се плаши само несигурният учител“ 

 

1 

Дати (от - до) 15 – 17.11.2017 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Факултет по математика и информатика 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

 

Брой кредити 

Удостоверение 

„Обучения на експерти и/или учители за обучители за 

прилагане на нови учебни планове и програми от учители 

преподаващи в VIII клас по информационни технологии“ 

1 

Дати (от - до) 6 – 31.03.2017 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

Фондация „Човек Плюс“ – гр. София 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Брой кредити 

Удостоверение 

„Система за ранно предупреждение за рискове и проблемно 

поведение на учениците“ 

1 

Дати (от - до) 15.02.2017 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

Издателство „Анубис – Булвест“ 
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Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Удостоверение 

„Практически проекции на новите учебни програми за 5. 

клас“ 

Дати (от - до) 27.03.2017 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

44. СУ „Неофит Бозвели“ 

 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Удостоверение 

Вътрешноучилищна квалификация на тема: „Приобщаващо 

образование – Как да го направим в 44. СУ?“ 

Дати (от - до) 19 – 20.11.2016 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

44. СУ „Неофит Бозвели“ 

 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Удостоверение 

Вътрешноучилищна квалификация на тема: „Държавни 

образователни стандарти“ 

Дати (от - до) 19.06.2016 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

Министерство на образованието и науката 

 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Удостоверение 

За участие в Националния учителски събор 2016 г., посветен 

на влизането в сила на новия закон за преучилищното и 

училищното образование 

Дати (от - до) 01.10.2011 г – 30.09.2012 г. 

Име и вид на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
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обучаващата или 

образователната 

организация 

Факултет по математика и информатика 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Свидетелсво 

за професионална квалификация 

учител по информатика и информационни технологии 

Дати (от - до) 01.04.2010 г.- 02.05.2010 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Факултет по математика и информатика 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Свидетелсво 

за професионална квалификация 

учител по информационни технологии за 5 – 8. клас 

Дати (от - до) 2001 – 2005 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

Българска академия на науките 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

 

Научна специалност: 

Диплома 

за образователно и научна степен „Доктор“ 

„Получаване, свойства и ензимно разграждане на нови 

полимерни мрежи от хитозан и полиакриламид“ 

Химия на високомолекулните съединения 

Дати (от - до) 1995 – 2000 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Химически факултет 
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Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Диплома 

за висше образование 

на образователно квалификационна степен Магистър 

по специалност химия и физика и професионална 

квалификация Учител по химия и физика 

Дати (от - до) 1995 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

Travel Agency – гр. София 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Свидетлство 

за завършен пълен кусрс по английски език 

Дати (от - до) 1990 – 1994 г. 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

Софийска математическа гимназия 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Диплома 

За средно образование 

Профил: Физика 

 

 

Д о п ъ л н и т е л н а  к в а л и ф и к а ц и я : 

 Частен професионален колеж „Евклид“ - професионално обучение по 

Компютърна грамотност и aнглийски език – ниво B1; 

 44. СОУ „Неофит Бозвели“ – завършен курс по „Медии и графичен дизайн“; 

  Столична община и Фондация „Пайдея“ – обучение на тема „Разработване и 

управление на образователни проекти“; 

 Вътрешноучилищна квалификация на тема „Учителското портфолио - знак за 

качество на педагогическата дейност“, 2012 г.; 
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 Вътрешноучилищна квалификация на тема „Работа в екип“, 2013 г.; 

 Обучение по проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ на тема 

„Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за 

работа с деца и ученици със СОП“, 2013 г. 

 Вътрешноучилищна квалификация на тема „Работа по проекти и национални 

проекти“, с. Баня, 20-21.12.2014 г.; 

 5-та Национална конференция (Envision) на тема: „Иновативни решения за 

интегриране на информационните технологии в българското образование”, СУ 

„Св. Климент Охридски”, гр. София, 09.09.2015 г. 

  Участие в конференция - HackConf, НДК, гр. София, 19 -20.09. 2015 г. 

  Участие в технологична конференция – Microsoft INDEED WE CAN. 

Конференцията беше посветена на иновациите, информацията, съвременните 

световни тенденции в работата на ИТ специалистите, най-актуалните технологии 

и приложения в образованието, гр. София, 20-21.10.2015 г. 

  Участие в семинар „Образователни модели на умна класна стая на ACLass” в 

134. СОУ „Димчо Дебелянов”, гр. София, 22.03.2016 г 

 

Част Ι. 

  Раздел 2. Педагогическа и творческа дейност 

Дейността ми като преподавател е свързана с изграждането на добри 

взаимоотношения и организационни връзки с : 

   ученици; 

   родители; 

   учители и възпитатели; 

   управленски и административен персонал; 

   институти и звена за квалификация на учители; 

   колеги от други училища. 
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ЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

 В работата си винаги се стремя да изпълнявам съвестно задълженията си. Давам 

много и изисквам много от моите ученици. Отнасям се с уважение и разбиране към тях 

и получавам същото в замяна. 

От родителите на децата и от колегите си имам най- реалните оценки за моя труд, 

за което съм им благодарна. Те са хората, които ми помагат и ме изграждат като личност, 

упражняваща нелесната професия - УЧИТЕЛ. 

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО 

 

 “Правилният подход при обучение на деца е, да се отнасяте към тях като към 

нормални човешки същества.” (Рудолф Дрейкърс) 

 

 “Ако искаш да те обичат, обичай! ” - (Луций Аней Сенека ) 

 

Описание на педагогическата и научно-методическата дейност 

 

Основни дейности 

 

 Планиране и подготовка на образователно- възпитателната дейност;  

 Провеждане на адекватно обучение по съответните предмети; 

  Използване на актуални образователно - възпитателни стратегии, които:  

 - дават оптимални резултати; 

 - отговарят на ученическите потребности; 

 - стимулират личностното развитие; 

 - реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки. 

  Използване на съвременни технологии и материали за преподаване на 

ново учебно съдържание; 

 Възпитаване и усвояване на знания, умения, навици, отношения и 

ценности във всяка възраст ; 
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 Положително отношение към ученето като процес;  

 Приобщаване на учениците към училището и дейностите в него, към 

класната общност, към зачитане на различията и възпитаване на 

толерантност; 

 Осъзнаване, че ученето предполага съзнателно усилие, организираност, 

самодисциплина, поемане на отговорност с цел по-добри резултати;  

 Изготвяне на критерии за оценяване и отчитане постиженията на 

учениците по отделните учебни предмети ; 

 Стимулиране да се търсят онези дейности по интереси, които са приятни и 

полезни с цел разтоварване и разнообразяване на училищния живот . 

 

Методи на преподаване 

 

Светът се развива твърде бързо, за да мога да си позволя да бъда консервативнa. 

В центъра на учебно - възпитателния процес поставям ученика с неговата познавателна, 

емоционална и творческа дейност – да решава проблеми, да твори, да бъде самоуверен, 

да се учи от грешките си. 

Използвам различни методи на преподаване в зависимост от методичната 

единица, учебните планове и програми, специфичното за учебния предмет Информатика 

и Информационни технологии. Образователно-технологични модели като презентации 

по дадени теми или част от теми, компютърни модели на реални обекти, електронни 

учебници, даващи оптимален резултат в конкретна учебна ситуация, реализират 

вътрешнопредметни и междупредметни връзки и представляват стратегия за повишаване 

мотивацията на учениците за учене и стимулиране на личностното им развитие. 

Използвам интересни данни и факти в обучението и насочвам, подпомагам и насърчавам 

учениците сами да изготвят реферати и презентации, проекти по подходящи теми. 

Формирам у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо 

организираност, самодисциплина, самостоятелност и отговорност. 

 

 

Обратна връзка от учениците 
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 Тестове 

 Работни листове 

 Проекти 

 Задачи за самостоятелна работа 

 

 

При оценяване на учениците най- важното според мен е да имат точни, ясни и 

еднозначни критерии, които да се прилагат еднакво за всички. За това при поставянето 

на дадена задача давам и правилата, по които ще се формира крайната оценка и ги 

спазвам при всички случаи. 

Методите за оценка, които използвам са различни в зависимост от класа, както и 

от поставената задача. При приключване на раздел изготвям тест. 

Много важна част от процеса на оценяване се явява “самооценката”. Ако успеем 

да накараме учениците да добият адекватна самооценка за своите знания и умения, то 

ние ще ги стимулираме за още по-амбицираното им усвояване и развитие. 

Всяка седмица в точно определен ден и час провеждам задължителни 

консултации с ученици, които имат затруднения с изучавания материал.  

 
Участие в проекти и извънкласни дейности: 

 Международен проект: “Euclides projects” - Enhancing the Use of Cooperative 

Learning to Increase Development of Science studies; 

 Работа с ученици по  проекти: “УСПЕХ“, „Твоят час“, „Подкрепа за успех“. 

 Посещение с ученици, изучаващи медийни комуникации на различни 

обекти: 

„Народно събрание”, „Президентство на Република България”, фондация 

„Очи на четири лапи”, БНТ, БНР, Съюз на българските журналисти, 

студентска телевизия „Алма матер”, Минно – геоложки университет. 

  Участие в инициативата „Бъдещето е код” с цел популяризиране на ИТ 

сферата сред учениците с представяне на интерактивни презентации. 
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Част ΙΙ. 

 

  Раздел 1. Галерия 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


