
Професионално 
портфолио

Татяна Михайлова Димитрова



Общи сведения
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Татяна Михайлова Димитрова

Длъжност – старши учител

начален етап

гр.(с.) София

Община Столична

Район Подуяне

44.СУ 

"Неофит 

Бозвели”

Учител 

старши учител

начален етап

18 години

педагогически стаж



Образование

Университет

ЮЗУ 

„Неофит Рилски“

гр. Благоевград
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Степен на 

квалификация

Магистър

Специалност

Начална училищна 

педагогика

Висше заведение, 

квалификация, 

специалност.



Квалификации
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Дипломи, удостоверения и 

сертификати
Диплома

За висше 

образование

Свидетелство 

за професионално-
квалификационна 

степен

V

Свидетелство 

за професионално-
квалификационна 

степен

IV



Квалификации
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Дипломи, удостоверения и 

сертификати

Kвалификационен

курс 
компютърна

грамотност

Word, Excel, 

Power Point

Удостоверение

за професионална 

квалификация

БДП

Сертификат

Иновативни решения 
за интегриране на 
информационните 

технологии в 
българското образование

Удостоверение

„Работа с 

електронни 

документи“

Удостоверение

„От атестация може да 

се плаши само 

несигурния учител“

Удостоверение

за преминато обучение

„Компютърни умения за 

специалисти в системата на 

образованието“



Квалификации
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Дипломи, удостоверения и 

сертификати

Удостоверение

„Съвременни методи 

за контрол и оценка на 

учебните постижения 

на учениците“

Удостоверение

„Интерактивни 

технологии и техники 

в обучението по 

БДП“

Сертификат
„Новата правна уредба за 

защита на личните данни . 

Регламент EU 379/2016 -

GDPR“

Удостоверение

„Професионални 

умения и 

компетентности на 

учителя“

Удостоверение

„От атестация може да 

се плаши само 

несигурния учител“

Удостоверение

Изграждане за умение на 

насърчаване личностното 

развитие на учениците
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Диплома Диплома Диплома
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Удостоверение Удостоверение Удостоверение
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Удостоверение Удостоверение Удостоверение
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Удостоверение Удостоверение
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Сертификат Сертификат Сертификат



Моята философия 

на преподаването
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Преподаването е важна и отговорна 

задача за всеки учител. Моята 

философия на преподаването поставя в 

центъра ученика с неговата 

индивидуалност. Чрез обучението по 

всички учебни предмети аз се стремя 

да формирам у детето умения и знания 

в различни научни области. Да 

стимулирам силните страни на всеки 

ученик. Да накарам всяко дете да се 

радва и да е доволно от постиженията 

си. Да разпознавам, уважавам и 

поощрявам индивидуалните страни на 

всеки ученик.



Моята философия 

на преподаването
14

Истинският педагог е и възпитател. Трябва да умее да 

разбира вътрешния свят на своите ученици, да стимулира 

техните интереси. Най-важното нещо за един учител, според 

мен, е да обича децата. Да ги накара с поведението си да му 

вярват, да бъде техен приятел, човекът, който ги води в света 

на знанието. От таланта на учителя, от богатството на 

неговата личност, зависи какви качества ще изгради у детето.



 В преподавателската си дейност използвам различни методи за усвояване 

на знанията и постигане на интерес към обучението. Стремя се към 

съвременен подход на преподаване и комуникация.

 Използвам учебници, учебни помагала, мултимедия, електронни учебници 

и електронни платформи с образователно съдържание.

 Насърчавам работата на учениците в часовете и поощрявам техния 

напредък.

 Оценявам обективно учениците според показаните знания, старания и 

упоритост.

 Съобразявам се с индивидуалните особености на всяко дете и включвам 

всички ученици в познавателния процес.
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Методи на 

преподаване
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Методи на 

преподаване



 Планиране, подготовка и провеждане на учебен процес.

 Провеждане на открити уроци – базов учител към СУ „Св. Климент 

Охридски“.

 Провеждане на консултативна дейност с ученици и родители.

 Организиране и провеждане на празнични тържества в класа, участие в 

училищни празненства.

 Организиране и участие в училищни базари, изложби, „Ден на отворените 

врати в училище“. 

 Организиране и провеждане на посещения на музеи и театрални 

постановки

 Организиране и провеждане на посещения на екскурзии и зелени училища

 Подготовка на ученици за участие в състезания и конкурси.
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Работата ми като учител
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