
 
 

Учителско портфолио 

I. За мен  

Име, презиме/ фамилия: Гергана Стефанова Иванова  

Заемана длъжност:  Учител  

Институция, в която работя в момента:  

Детска градина  „Мир”, с. Айдемир, община Силистра  

Образование и квалификация:   

1. Бакалавър – „Педагогика на обучението по 

български и френски език“ – РУ „Ангел Кънчев“ 

2. Магистър – „Съвременни образователни 

технологии в детската градина и началното училище“ -  РУ 

„Ангел Кънчев”   

Професионален опит:  

Общ трудов стаж: 9 г.   

От тях педагогически стаж: 2 г. 

Стаж в настоящото учебно заведение: от м. септември 2019 г. досега. 

Допълващо обучение: 

Удостоверения: 

Допълнителни компетенции на масовия учител за работа с деца и ученици със специални 

образователни потребности – 2021 г. 

Развитие на компютърни и дигитални компетенции – 2020 г. 

Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата – 2020 г. 

Формиране на ключови компетентности и умения на съвременния учител – 2020 г. 

Фина моторика, зрително-моторна координация и графомоторни умения като предпоставка за 

развитие на езиково-говорните умения – 2019 г. 

Изграждане на позитивен психологически климат в учебното заведение – 2019 г. 

Сертификати: 

Работа с деца и ученици с ХАДВ – 2021 г. 

Интерактивните методи в педагогическата практика на учителите в детската градина – 2020 г. 

 

  II.  Педагогическа дейност.  

Моята педагогическа философия  



 
 

Един добър учител се старае да обогати мирогледа на децата, да им помогне да се 

интегрират в различна среда, да се социализират, да им даде знанията, необходими за пътя, по 

който ще поемат след детската градина. Да бъдеш учител не е просто работа, трябва да имаш 

огромно сърце. Да бъдеш учител е призвание. 

Първите седем години са едни от най-важните за израстването и развитието на всяко дете.  

Ние, детските учители, имаме огромната отговорност да помогнем на децата да развият своите 

умения, качества и знания. Като учител искам да помогна на всяко дете да открие силните си 

страни, да развие своето въображение и творческо мислене. Уважавам индивидуалните нужди и 

различия на всяко дете и ще се стремя да откликна, помогна и уважа това.  

Похватите, които използвам в учителската си практика, са нагледни,  словесни и игрови, като 

игровите преобладават. Дидактическите игри дават на децата знания и развиват тяхното мислене 

без да ги натоварват допълнително. Така лесно усвояват определените знания и умения. 

  III.  Контакти:  

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

www.dgmir-aydemir.com , facebook.com/@dgAidemir , e-mail: odz_aidemir@abv.bg  - за Гергана 

Иванова 

Ние с децата: 
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