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Учителско професионално портфолио 

- Целта на моето портфолио е да запозная с моята работа като учител – 

самообразованието, характера на моята дейност, да проследя 

професионалното си развитие. 

- В отделните раздели са представени сведения, документи, планиране на 

по-нататъшната ми дейност. 

- Портфолиото обхваща моята работа като начален учител, класен 

ръководител и социалния ми статус на педагог. 
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Част І 

Раздел 1. Общи сведения 

Име: Татяна Бонева Азгорова 

Длъжност: Старши начален учител 

Родена: 11.07.1966г., гр. Бяла, област Русе 

Образовние: висше – магистър 

Е-mail: 

 



Автобиография 

 Родена съм през 1966г. в град Бяла, облас Русе. Средно образование 

съм завършила в СОУ „Цанко Церковски” гр. Полски Тръмбеш. Висше 

образование във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново. След 

завършване започнах работа като начален учител. Работя без прекъсване до 

момента. 

 Омъжена съм с две деца. 

За контакти: 

Домашен адрес: гр. Велико Търново, ул. Иван Момчилов № 26 

Служебен адрес: гр. Велико Търново, ул. Освобождение 

Телефон: 

Раздел 2. Педагогическа дейност. 

- Личността на началният учител е много важна при формирана 

личността на детето. За малкия ученик неговият учител е пример за 

подръжание и авторитет. Детето му вярва и той трябва да управдае 

това доверие. Началният учител трябва не само да владее учебните 

предмети, които преподава, но да умее да предаде знанията си по 

достъпен начин на децата. Да ги заинтригува, да ги въведе плавно и 

интересно в научните познания. Да умее с думи разбираеми за малките 

ученици да обесни сложни научни понятия. Да използва иновации в 

своята работа, различни методи и похвати. 

- Професията на учителя е много отговорна. Истинският педагог е и 

възпитател. Трябва да умее да разбира вътрешния свят на своите 

ученици, да стимулира техните интереси. Най-важното нещо за един 

началн учител е да обича децата. Главен принцип на моята 

педагогическа дейност е да покажа на детето, че е обичано, разбирано и 

уважавано независимо от това какви са неговите оценки по учебните 

предмети, дали е палаво или послушно. Учителят трябва да накара с 

поведението си децата да му вярват, да бъде техен приятел. Човекът, 

който ги води в света на знанието. 



- Учителят трябва да е ярка личност с много качества и добродетели. От 

таланта на учителя, от богаството на неговата личност зависи какви 

качества ще изгради у детето. Учителят не е длъжен да формира 

личността на детето, но е длъжен да се опита да го направи добър 

човек. 

 

Раздел 2. Педагогическа дейност. Философия на преподаването. 

- Преподаването в начален етап е важна и отговорна задача за всеки 

учител. Чрез обучението по всички учебни предмети да се формират у 

детето комуникативно-речеви умения, знания в различни научни 

области. 

-  Трябва да се включат всички ученици в процеса на учене. 

- Да стимулирам силните страни на всеки ученик. 

- Да накарам всяко дете да се радва на постиженията си. 

 

Раздел 3. Методически дейност. 

- Работата на началния учител е трудна, защото той трябва да познава 

специфичната методика на учебните предмети в начален етап. Да 

борави със специфичните термини, начин на структуриране на уроците. 

Защото по един начин се работи по български език, по друг например в 

часа по домашен бит и техника. 

- За да се справям добре отделям особенно място на методическата си 

подготовка, защото от 1995г. и до момента съм базов учител към ВТУ 

„Св. Св. Кирил и Методий”. Смятам, че студентите, които идват да 

наблюдават уроци, трябва да се научат как да структурират един урок, 

какви методи и средства да ползват, и по какъв начин да го направят 

интересен за децата. 

Методите, които използвам са:  разказ, дискусия, наблюдение, 

диагностика. 

- Учениците от  класа имат грамоти от математически състезания, 

литературни четения и спортни състезания. 

 



Раздел 4. Извънкласни дейност. 

 

- Животът на моите ученици е изпълнен с най-разнообразни събития – 

различни изложби, конкурси, тържества, екскурзии, почивки сред 

природата. Когато са заедно децата се веселят и са щастливи. Между 

тях се създават добри приятелски отношения. 

 

Част ІІ Приложения 

Трудов стаж. – 27 г., педагогически – 25г. 

От 1988 до 1990г. – ОУ „Христо Ботев” село Куцина 

От 1990г. до 1993г. – в отпуск по майчинство 

От 1993 до 1994г. – СОУ със спортни паралелки „Г.С. Раковски” – гр. 

В.Търново 

От 1994 до момента – в ОУ „П.Р.Славейков” гр. В. Търново 

Образование и обучение 

1988г. –ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново 

Специалност Начална училищна педагогика – Магистър 

1993г. задочна длъжностна специализация по начална педагогика ВТУ 

„Св.св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново 

1994г. придобита втори клас квалификация /ІІ ПКС/ 

2007г. магистърска програма, задочно обучение, по специалност 

„Организация и управление на образованието” 

 

Езици 

- майчин език - български език 

- други езици - руски език 

четене - ниво на владеене - много добро 

писане - ниво на владеене - добро 

разговор - ниво на владеене - много добро 

 

 

 

 



Социални умения и компетенции 

 Отлични комуникативни умения, способност за работа в екип, 

коректност, отговорност, организираност. 

 

Организационни технически умения и компетенции 

 Организационни умения и компетенции - отлични 

Работа с компютър и използване на музикален инструмент. 

 

Квалификационна дейност:  

 Участия в обучения, семинари, курсове и други форми на 

училищно и извънучилищно ниво. 

- Удостоверение за завържен курс - "Базови и специфични компютърни 

умения на училя по НУП" - 2006г. 

- Сертификат за участие в обучителен семинар "Да бъдем граждани" - 

2011г. 

- Сертификат за участие в обучителен семинар "Новият формат за 

външно оценяване в края 1-4 клас" - 05.03.2013г. 

- Разработени уроци в помагало "Уроците по български език и 

литература в 1-4 клас", Университетско издателство "Св.св. Кирил и 

Методий" ВТ 2013 

 

 

 

 

 


