
Портфолио

Галина Дойчинова Христова

учител целодневна форма на 
обучение 1-4клас

44. СУ “Неофит Бозвели”

гр. София



 1. Общи сведения

 - Лична информация

 - Професионална квалификация

 - Професионален опит

 Педагогическа и творческа дейност

 - философия за образованието

 - педагогическа и творческа дейност

Съдържание



 Име: Галина Дойчинова Христова

 Е-mail: g.hristova@44sou.eu

 Образование : висше

 Специалност:

 Библиотекознание и библиография.

 Начална училищна педагогика

 Професионална квалификация:

 Бакалавър:,,УНИБИТ“

 Специалност,,Библиотекознание и библиография“

 Магистратура: СУ,,Св.Климент Охридски“

 Специалност,,Начална училищна педагогика“



 Месторабота:

44. СУ “Неофит 
Бозвели”, гр. София

 Длъжност: учител, 
целодневна 
организация на 
учебния ден, 1-4клас



• Организиране и планиране на обрзователния
процес.
• Отговорност за живота и здравето на децата и 
учениците, с които работя както по време на 
образователния процес в учебен час, така и по време
на организираните допълнителни дейности или 
занимания по интереси.
• Затвърждаване на нови знания.
• Работа с родители - информиране и  
поддържане на обратна връзка.
• Сътрудничество и екипна работа с другите
педагогически специалисти за осъществяване на 
подкрепа за личностно развитие на децата или на 
учениците.
• Подготовка на учениците за участие в 
състезания към СБНУ, Таралеж и други.

Педагогическа и творческа дейност



 Най-важното явление в училище, най-
поучителния предмет, най-живият пример за 
ученика е самият учител.”

 Фридрих Дистервег

 “Учителите държат бъдещето на народа в 
ръцете си”   

 П. Р. Славейков

 “Учител - професия, която създава всички
други професии”

Философия за образованието



 Едва ли има друга любов, сравнима с детската. Въпреки
трудностите на всеки учител искрено вярвам, че учителската
професия носи безгранична любов от страна на учениците. В 
моя живот именно учителите са били едни от най-
вдъхновяващите хора, чиито образи, истории и знания ме
водят и до днес. Добрият учител умее да бъде себе си, да 
носи светлина, да вдъхновява и все пак да е водач на толкова 
различни един от друг хора. Влиянието, което оказваш

 Да бъдеш учител е огромна отговорност, която идва не само 
от материала, който преподава, но и цялостното поведение 
като личност. Един учител оказва влияние с всяка част от себе 
си.

Защо избрах да съм учител.



 Член на танцова школа за народни танци. Участия в 
фестивали и мероприятия свързани с народната 
музика в България и чужбина.

Хоби и интереси



Проект 

,,Библиотеките 
като съвременна 

образователна 
среда“










