
Портфолио  

на  

Катя Йорданова Маринова 

старши начален учител 

44.СОУ “Неофит Бозвели” 

гр. София 



Визитна картичка 
 

Образование :  

Шуменски Университет“Константин Преславски”                                                 
Магистър Начална Училищна Педагогика 

Месторабота: 44.СОУ“Н.Бозвели“ 

Професионален опит: 15год. 

Професионални умения: 

            Езици: 

Английски: задоволителен /работни познания  

Руски:         много добро/работни познания  

      Компютри: 

Отлични компютърни умения 

         МS Office Package (Word, Excel, Power Point);Internet 

        Други умения: 

       Отлични комуникативни умения, умения за работа в екип, бързо 
адаптираща се в нова среда с перфектни организаторски и 
изпълнителски качества 



Образование и квалификации 

Шуменски Университет «Епископ Константин Преславски» 
-специалност- Начала училищна педагогика 

Софийски университет «Св. Климент Охридски» –  
учител по информационни технологии 1-4кл 

Тракийски университет – Стара загора – Педагогически 
факултет- 
Методика на обучението по безопасно движение по 
пътищата 
 
 



2006г. МОН - курс „Базови и специфични компютърни умения на 

учители“ 

  

2011г. фондация „Просвета –София“ -„Гражданско образование за часа 

на класа за начален етап на образование“ 

  

2011г. Участие в първа национална конференция „Енвижън“ за 

иновативни решения за интегриране на информационните технологии в 

българското образование  

  

2012 г. 44. СОУ -  Вътрешноучилищна квалификация –на тема 

„Учителското портфолио-знак за качество на педагогическата дейност 

 

2013г. 44 СОУ –Вътрешноучилищна квалификация “ Работа в екип“ 

 

2013г.Издателство “Просвета“-семинар “Самоподготовката като елемент 

на целодневната организация в 1.-4.клас“  

 

2013г. Обучение по проект „Квалификация на педагогическите 

специалисти“ –на тема «Оценяване на учениците» 

 

2014г..Издателство “Просвета“- участие в убинар Детето и книгата» – 

извънкласното четене във 2-4 кл. 

 

 

  



МОЯТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ

За първи път 
               

 Веднъж запитали стар учител: 

- Не ви ли омръзна да повтаряте толкова години едно и също? 

- Как така да повтарям?-изненадал се учителят. 

- Ами едно и също е доказателството на питагоровата теорема,един е урокът за Мелник,  

едно е стихотворението на Вазов “Аз съм българче”...Учителят се усмихнал: 

-Но вие забравяте, че за моите ученици всичко това е за първи път. 

 

    “За първи път!“-аз трябва да изживея с всяко поколение 
неговото “За първи път!” За първи път да науча буква А, за 
първи път да сричам ма-ма, за първи път да уча таблицата, 
за първи път стихотворението “Аз съм българче”, за първи 
път –клетвените думи пред родината и майката, за първи път 
осемте букви с които се изписва името България....- всичко 
което за всяко ново поколение е за първи и неповторим път! 
Трябва да нося винаги в себе си душевна младост и щедрост, 
за да преоткривам всяка година отдавна откритите и познати 
неща -“За първи път!” 


