
       Учителско портфолио         на 
Виолета Тодорова Маринова – старши учител    по 

български език и литература                                                                                        
в 44. СУ „Неофит Бозвели“, гр. София

 Ако гледаш година напред – посади цвете.                        
Ако гледаш десет години напред – посади дърво.            

Ако гледаш сто години напред – образовай децата. 





Съдържание на портфолиото:
Раздел А – Документи                Раздел Б – 
Доказателствени материали        Раздел В – 
Отзиви, оценки



Общи данни, трудова дейност:
Старши учител по общообразователен предмет и старши учител ЦОУД - ПЕ

Преподавател по БЕЛ, II ПКС

44. СУ „Неофит Бозвели“, гр. София  - от 01.09.2019 г.                                                                                                                                 
ОУ “Н .Й. Вапцаров”, Ботевград  - от 01.09.1990 г. до 01.08.2019 г.
КМЕ Ботевград   - от 25.07.1988 г. до 01.04.1990 г.
ОУ “Васил Левски”, Ботевград   - от 01.09.1984 г. до 24.07.1988 г.
ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров”, гр. Ботевград  - от 28.09.1983 г. до 31.08.1984 г.
Преподавателска дейност в образователната сфера                                                                  
Преподавателска дейност в образователната сфера    
Програмен ръководител към ПДК    
Преподавателска дейност в образователната сфера
Преподавателска дейност в образователната сфера 

 Квалификация - Специалист с висше образование, специалност Българска филология                           
Диплома за завършено висше образование № 9864, издадена на 30.10. 1984 г.                                                  
от ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив                                                                                                      

Удостоверение  за ВТОРИ КЛАС – КВАЛИФИКАЦИЯ  № 14071 от 01.07.1996 г., издадено от СУ – ЦИУУ   
СЕРТИФИКАТ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК                                                                                                          
СЕРТИФИКАТ ЗА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ
                           
  

   

      



•Умения и компетенции:
•СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ / Общуване с хора 
•Отлични комуникативни умения и добра работа в екип.                                 

Умения за представяне пред голяма аудитория и бърза адаптация.
•ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
•Добре организирана и ефективна, изпълнителна, отговорна и старателна.       

Бързо реагиране при извънредни ситуации.
• ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
•Добра работа с компютър и програмите от Microsoft Office, G suite, Google for 

education. Добра работа с мултимедия.
•АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
• Участие в изготвяне на сценарии за училищни тържества.                                     

Участие във фолклорен танцов състав. 



Философия на преподаване:
•Преподавателят в прогимназиален етап има нелеката задача да 
се справи с всички пропуски в знанията на учениците, идващи от 
начален етап. Той трябва да е психическа опора на учениците 
при прехода им от начален към прогимназиален етап. Трябва да 
се съобразява с психологическите и физиологични промени, 
настъпващи в организма на учениците през този нелек за тях 
период, да е не само преподавател по предмет, но и до голяма 
степен умиротворител.                                                                                                 
За да успее с всички тези задачи, учителят трябва да изпитва 
обич към професията и учениците си, а също така и пълна 
отдаденост на децата и да проявява индивидуален подход в 
работата си с всеки свой ученик. 
•          „Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен,                    
а факел, който трябва да бъде запален.“ 

                Плутарх



Основни цели в моята работа:
•1. Изграждане на добри взаимоотношения и организационни връзки с:
•  Управленския и административен персонал на училището;

•  Ученици и родители;
•  Учители и старши учители от училището;
•  Колеги от други училища;
•  Експерти от МОМН;
•  Департаменти и звена за квалификация на учители.

• 2. Моите отговорности: Класен ръководител на 5. клас през 2019/20 г.; Преподавател по БЕЛ на 
6., 7. и 10. клас през 2021/2022 г.

•  Участие в работни групи и МО «Хуманитарни науки»;
•  Участие в проект «Подкрепа за успех».

• 3. Разбирания за съвременното обучение:
•    Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е учителят да отстъпи от позна-

тата водеща позиция на недвусмислен авторитет, към тази на подпомагащ консултант, чиято цел е да 
направлява обучаемия сам да достигне до желаните резултати на дадения етап. От пасивни слушате-
ли, които приемат безкритично учебния материал, учениците от своя страна да се превръщат в актив-
но пресъздаващи и творчески представящи се личности, интерпретиращи необходимата информация.



•       За съвременния учител вече не е достатъчно да използва знанията си само по 
педагогическите и психологически науки, а и знания по информатика, информационни 
технологии, педагогическо моделиране, програмиране. С други думи, за съвременния 
български учител е необходимо да притежава компютърна култура в определена степен, 
която изисква нов начин на мислене и търсене на нови стратегии, технологии и педаго-
гически техники на преподаване. Това е качествено ново предизвикателство, за което е 
важно учителят да бъде подпомогнат и мотивиран.

• 4. Основни функции:

•  Провеждане на обучение по български език и литература в прогимназиален и 
гимназиален етап, обучение в часове по БЕЛ-ИУЧ и БЕЛ-ФУЧ;

• Провеждане на консултативна дейност с ученици и родители;
•  Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники, които:
    - дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация;
    - отговарят на различни образователни потребности на учениците;
    - мотивират учениците за самостоятелна работа и стимулират личностното им развитие;
    - реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки;



•  Обогатяване на учебния процес с интересни факти и занимателни елементи;
•  Планиране и подготовка на учебния процес;
•  Използване на учебно-технически средства и материали, подходящи за постигане на 

оптимални резултати в конкретна учебна ситуация;
•  Изграждане на знания, умения, отношения и ценности във всяка ученическа възраст;
•  Формиране на положителни нагласи към ученето като ценност и изграждане на 

стратегии за активно учене през целия живот;
•  Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния 

процес;
•  Организиране и провеждане на ученически екскурзии и летни лагери;
•  Опазване живота и здравето на учениците.



Раздел Б – Доказателствени материали:
•Сертификати от последните години







Удостоверения от учебната 2019/2020 г.



Разработка на урок по български език от Виолета Маринова
•Тема на урока: „Неизменяеми части на речта. Наречие и предлог”  5.

Наречие+ Предлог-2222++.pdf
• Образователна степен – V клас
• Време на урока – 1 учебен час
• Вид на урока – повторение и разширение на знанията
• Методи – преговор и въвеждане в темата чрез решаване на кръстословица, беседа и  

упражнения за усвояване на новия материал, самостоятелна работа за обратна връзка
•  Цели:  Урокът поставя началото на изучаването на неизменяемите части на речта в 

раздела морфология в 5. клас. Обобщава се изученото за изменяемите части в българския 
език – имена и глаголи и се набляга на  функциите, образуването и откриването на 
наречията и предлозите в изречението и текста.

•     С оглед на комуникативната ориентация на обучението по български език е необходимо 
вниманието на петокласниците да се насочи към функциите на неизменяемите части на 
речта в изречението и в текста като помощни средства за осъществяване на речевото 
общуване. Информацията в статия на урока е нужна, за да могат учениците да овладеят 
умения за целесъобразната употреба на частите на речта в текстове. Вниманието се 
насочва към различаването, правописа, особеностите и употребата на тези части на речта.



• Очаквани резултати: Учениците да разпознават наречието и предлога като неизменяеми 
части на речта. Да осмислят значението на видовете наречия и най-често употребяваните 
предлози. Да пишат вярно и изговарят правилно наречията и предлозите. Да открива 
наречията и предлозите в чужд текст и определя вида им. Дейности: 
Открива ролята на наречията и предлозите за обогатяване представянето на 
обстоятелствата на глаголното действие. Употребява правилно в собствена реч нужните 
наречия и предлози. Открива и редактира правописни грешки в употребата на наречията 
и предлозите.

• Ход на урока:  Преговор на изучените изменяеми части на речта чрез решаване на 
задачите от кръстословица. Въвеждане на понятието неизменяеми части, наречие и 
предлог. Представяне на правилните отговори на въпросите от кръстословицата и 
обсъждане на въпроси на ученици.  Работи се последователно със задачите от 
слайдовете на презентация, създадена от учителя по темата. 

• Съобщаване темата на урока и записване на дъската. Насочвам 
вниманието на учениците към текст, в който учениците да открият думите, които 
поясняват глаголното действие. Целта е да проверя на какво ниво са знанията на 
учениците за частите на изречението, тъй като наречието изпълнява служба на 
обстоятелствено пояснение в изречението. Записват се въпросите за намиране на думите 
наречия и се уточняват видовете наречия.



•   Записване на първа точка:
• 1. Изменяеми и неизменяеми части на речта.
•      - Частите на речта се разделят в две групи – изменяеми и неизменяеми. Запознаване 

с неизменяемите части. Припомняне частите на 
речта в отделни групи, заедно със съответните употребата и граматическите категории, 
които притежават. Посочване основното за неизменяемите части. Начертаване на 
таблицата с двете групи части на речта, показана на презентацията.

• а) изменяеми части на речта:         - съществително име 
(род, число, определеност)                                                                          - прилагателно име 
(род, число, определеност)                                                                                                - 
числително име (числителното редно име се съгласува по род и число със същ. име)                             
- глагол (лице, число, време, спрежение)                                                                                                        
- местоимение (род, число, лице, определеност, падеж – за личните местоимения)

•  б) неизменяеми части на речта:
             - наречие           - предлог - съюз                                         - 

междуметие                                                                 - частица                                                                                                                                                                                                                    
Чрез беседа правим извод кои части на речта са самостойни и кои – несамостойни.



• Записваме втора точка:
• 2. Наречие. Видове наречия.
•    Отново чрез беседа припомняме кога си служим с видовете наречия и отбелязваме 

въпросите, с които се откриват:
•            а) за място (навън, горе), въпрос: Къде?  б) за време (рано, 

късно), въпрос: Кога?  в) за начин (бързо, весело), въпрос: Как?
 г) за количество (много, малко), въпрос: Колко?

•   3. Алгоритъм за откриване на наречията.    
•  Учениците дават пример за всеки от видовете наречия от текст. Представяне на 

алгоритъм за откриване на наречията от презентацията и записване в кратък вариант. 
Набляга се поясняването на глаголното действие, на зададения въпрос и службата на 
обстоятелствено пояснение. 

•    4. Практическо правило за различаване на наречието за начин или за количество от 
прилагателното име в среден род. - прилагателно име – 
пояснява съществително име и отговаря на въпроса  – Какво перце? ( леко перце );       - 
наречие – пояснява глагол и отговаря на въпроси: Как спи?, Колко спи?  ( спи леко, спи 
много ).   



• 5. Практическо правило за различаване на наречието от предлога. 
Поставяме думата след глагол:   - ако звучи като завършено изречение, думата е наречие  
( Вървя напред.);    - ако не звучи като завършено изречение, а трябва да добавиш същ. 
име или местоимение, думата е предлог.  ( Вървя пред (баща ми/ него).

•     6. Правопис на наречията. а) Слято се пишат наречията, 
които са образувани от:          – предлог и наречие:  до + къде – докъде;   
за + винаги – завинаги;                    – предлог и същ. име:   на + пролет – напролет;     
на + среща – насреща;                                                       ( догоре, вдясно, закратко, настрани, 
насила, следобед ); б) Двусъставните наречия се пишат полуслято, с 
късо тире между тях ( надолу-нагоре; криво-ляво;  напред-назад;  наляво-надясно)  

•  в) Изключения от правилото:            – от време на време,                    
      – от сутрин до вечер.                                                            

• 7. Често употребявани наречия със слято писане. (прочитат се от  презентацията)                                                                            
• 8. Работа по задачи за проверка на усвоеното по темата за наречие:                            1. 

задача:   Разширете изреченията с подходящо наречие!                                                                                                  
Небето се покри с облаци. Петокласниците заминават на екскурзия.              

Иван прочете книгата.



• 2.задача: Прочетете текста на народната песен! Открийте грешките! Кое е 
наречието? Кое ми цвете                   Минзухар цвете най 
рано рани,          най рано рани, най рано рани, по рано 
рани най рано цъфти?                      от игличината дори.                                
3.задача: Напишете пословиците, като употребите подходящо степенувано 
наречие! Четири очи от две ……….. виждат.     Доброто 
стига …………. от лошото.                   …………. късно, отколкото 
никога.                               Колкото ……..... говориш, толкова 
повече чуваш.          Лъжата върви ……….. от истината.           
4.задача: Открийте допуснатите правописни грешки и ги поправете! Подчертайте 
наречията според службата им в изречението!    1.  Камионът рязко зави на ляво.  
2.  Гълъбът отвреме навреме каца на това дърво.                  

• 3.  След часовете Мария ще ни чака от пред.                             
• 4.  Пътят на горе ни измори много.                                            
• 5.  Човекът крачи на пред на зад от сутринта.                      
• 6.   Училището се намира в ляво от пътя.                                 
• 7.   Аз знам стихотворението на изуст.                 



   8.   Момчето си повтаряше мелодията на ум.      
   9.   Момчетата току що завършиха срещата.                                             
   5.задача: В кой ред всички думи са наречия?                              а) пръв, 
красив, добър  б) между, около, покрай   в) скоро, близо, вкъщи  
г) нова, весела, лесно    
•6.задача: Открийте наречията! Къде е сгрешен правописът на наречието?                                                                                             
 а) Децата току-що се върнаха в класната стая.                                б) По 
площада напред-назад сновяха жени и деца.                                     в) Дрехите му 
бяха изцапани от горе до долу.                                  г) Тя поглеждаше през 
прозореца отвреме навреме.    
      9. Кое е най-важното за наречието?           – то е 
неизменяема част на речта;           – открива се с въпросите: Къде? 
Кога? Как? Колко?;           – има видове: за място, за време, за начин, за 
количество;            – повечето наречия се пишат слято, но има и полуслято 
писане при двусъставните наречия и разделно писане като изключения от правилото.
     10. Предлог.      



• 10. Предлог.      Предлогът е неизменяема част на 
речта, която служи за смислова връзка между думите и изразява отношения между тях. 
(в, на, пред, зад, върху, сред, по, от, към, край, около, между, като, до, около, през, за, 
без)                                           Задача: Съставете изречения и преценете какво 
изразява предлогът?   (Той се чувства добре сред тях. Отивам у тях. Влизам през вратата. 
Излизам от стаята. Оставих вестника върху масата.)   

•   11. Откриване на предлозите –  кратки думи, показват какво е отношението, смисловата 
връзка между думите: - Аз влизам  в стаята. ( В изразява отношение между подлога аз и 
предмета стая.  Изразява, че действието на подлога е насочено навътре в стаята, че 
действието се извършва от вън навътре) а) изразяват 
отношения между съществителни имена  (котка върху покрив, салон без публика, 
пръстен в кутия);  б) изразяват отношение между глагол и 
същ. име  (ходя из градината,  стоя зад вратата,  живее край пътя).                 

             
•    12. Мястото на предлога в изречението – пред съществителни, прилагателни, 

местоимения и наречия, но не и пред глагол! В изречението стои след глагола. (Вървя 
срещу теб. Гледам в екрана. Вървя из гората. Излизам с Иван. Ходя след него.)        

                     



  

 

• Задача: Открийте предлозите и наречията и ги запишете в две отделни колони!   Отивам 
в сградата вляво от Историческия музей. Разхождам се бавно из залите и виждам 
една от сензационните атракции – зъб на мамут в реални размери. Най-после стигнах 
до аквариума с морските риби. Огледах се плахо и накрая се заснех със златните рибки.  
Навън грееше слънце, а вие разбрахте ли в кой музей съм бил?                                                      
13. Как да различаваме наречието от предлога? – свързваме думата с глагол: - 
ако образува смислено словосъчетание – е наречие; - ако 
словосъчетанието не е завършено и има нужда от добавяне на дума – е предлог! 
(Пробвайте с назад и зад! – Поглеждам назад – наречие; Спрях зад … (трябва да се 
добави него, колата и т. н.) – значи е предлог!)    

•   14. Най-важното за предлога и за неизменяемите части на речта. - 
Предлозите са кратки думи, които показват отношение или смисловата връзка между 
думите; - Неизменяемите части на речта 
(наречието, предлогът, съюзът, частицата и междуметието) не се променят по форма.

• Завършване на урока с обобщение за неизменяемите части на речта.                                         
Записване на дъската (и на презентацията) на домашната работа – стр. 49., упр. 1. и 2. в учебната 
тетрадка.                                         

                                        Изготвил: Виолета Маринова – ст. учител по БЕЛ в 44. СУ „Неофит Бозвели“, гр. София


