
Учителско портфолио   

I. За мен 

Име, презиме/ фамилия: Веселка Вълкова Димова 

Заемана длъжност: Старши учител  

 Институция, в която работя: ДГ „Мир” – с. Айдемир, общ. Силистра 

Образование и квалификация:  

1. Полувисше образование, „Детска и начална педагогика” - ИДНУ „Тина Киркова” – гр. Добрич. 

2. Бакалавър по предучилищна и начално училищна педагогика – Шуменски университет „Еп. 

Константин Преславски”.  

3. V ПКС 

4. Допълнително обучение: „Новостите в системата на ПУО и работа с електронни ресурси”- 

2018 г.; „ Инструменти за създаване на интерактивни образователни ресурси” – 2017 г.  

5. Практикум по музика задетски учители -2007 г. 

5. Удостоверение за продължаващо образование „Интерактивна технология за обучение на 

педагози” – 2005 г.  

6. Професионално обучение „Начална компютърна грамотност” – 2004 г. 

7.  Сертификати от обучения по:  

- здравословни и безопасни условия на труд – 2000, 2011, 2012 г.; 

- работа в мултиетническа среда – 2006 г.; 

- работа в екип – 2006 г.;   

Професионален опит: 

1. ДГ „Мир” – с. Айдемир. 

2. ЦДГ „Лилия” – с. Сребърна 

3. ЦДГ „Дружба” – гр.Силистра 

4. ЦДГ „Щастливо детство” – гр. Силистра 

5. ЦДГ „Кокиче” – гр. Силистра.  

Общ трудов стаж: 34 години От тях педагогически стаж: 34 години. Стаж в настоящото учебно 

заведение: 12 години 



Допълнителни умения и дейности: 

- Участие в комисии в ДГ; 

- Празници и развлечения в ДГ; 

- Участие вобщински мероприятия; 

- Детски конкурс по изобразително изкуство – Благоевград – 2014 г.  

Награди и отличия:  

Поздравителни и благодарствени адреси от родители и от кмета на с. Айдемир – 2007 г. 

Информация за атестация: 2,5 квалификационни кредита 

II. Педагогическа дейност. 

Преподавателска философия. 

Професията на учителя е моята сбъдната детска мечта. 

В процеса на работа аз се стремя да развивам творческо мислене и въображение на всяко 

дете. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развитието 

на индивидуалните потребности на децата за постигане на здрава и стабилна основа за тяхното 

израстване.  

Децата са мотивацията и вдъхновението ми за работа. Успехите, щастливите детски очички и 

благодарствените слова на техните родители са моето удоволствие.  

Ефективност: 

1. Методи на преподаване: 

- Нагледни – системни наблюдения; 

- Словесни – обобщаваща беседа, словесно-логическа задача, разговор, беседа и др. 

- Графично-приложни: - експерименти, елементарни опити; 

- Моделиране – модели; 

- Игрови – ПИ, ДИ, пъзели, театрализирани, ценностно-нормативни игри, самостоятелни 

творческизадачи, диагностично интервю; 

- Интерактивни технологии – автодидактични игри; 

- Интерактивни методи: „Сюжетна  линия”, „приказна  линия”, „Сюжетно планиране”, 

„Картинен шахмат”. 

2. Методи на работа с децата: фронтален, групов, индивидуален     

Чрез методите, похвалите, средствата децата извършват пренос на знания за познавателните 

обекти и явления чрез стратегията за позитивно решение на проблемите. Дейността е насочена 

към осигуряване на физически и емоционален комфорт у децата на 3-7 -годишна възраст.  

3. Обратна връзка:  

- Групова дискусия; 

- Индивидуални интервюта; 

- Тест; 



-  Беседа; 

- Анкета; 

- Теоретичен анализ. 

Научно-методическа дейност:  

1. Общински педагогически четения „Водим бъдещето за ръка” - 2013 г., доклад. 

2.  Научно-практическа конференция  - 2004 г. – доклад на тема „Здравното образование в 

учебния процес и извънкласната дейност вконтекста намодернизацията на българското 

образование”.  

Писмени разработки и публикации: 

- Презентация на тема „СПИУ при 5-6-годишните деца”; 

- Разработен и одобрен проект на тема „Обучението по български език и литература - с 

грижа за всеки ученик” – 2012 г.  

 

III. Контакти: 

Служебен адрес:  с. Айдемир, община Силистра, ул. „Преслав” 16,  

e-mail:  

Ние с децата: 

 



 



 

 


