
Учителско портфолио 

 

I. За мен 

Име, презиме/ фамилия: Марийка Георгиева Георгиева 

Заемана длъжност: Старши учител 

Институция, в която работя:  ДГ “Мир“ - с. Айдемир 

Образование и квалификация:  

1. ВПИ „Константин  Преславски” -  гр. Шумен - 1993 година, специалност „Предучилищна 

педагогика".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. V професионално- квалификационна степен (ПКС) 

3. Допълнително обучение: 

- „ИКТ в образователния процес. Инструменти за създаване на интерактивни образователни 

ресурси” – 2017 г.  

- „ Учение чрез игра“ – 2016 г. 

- „Работа в екип“ – 2014 г.  



- „Интегрален подход за стимулиране на езиковите компетентноти на детето в предучилищна 

възраст” -2014 г.  

- „Работа с електронни ресурси” -  2014 г. 

- „ Методика на обучение на деца и ученици по БДП в детската градина“ – 2013 г. 

- Удостоверение за завършено обучение по направление Физическа култура – 2007 г. 

- „Безопасност на детето“ -2005 г. 

Професионален опит:  

1. ДГ “Калина Малина“ -  гр. Белослав 

2. ДГ “Дружба“ – гр. Силистра 

3. ДГ “Иглика“ – гр. Силистра 

4. ДГ “Мир“ - с. Айдемир  

Общ трудов стаж - 40 години,  от тях педагогически стаж - 40 години. 

Допълнителни умения и дейности: 

Координатор в Комисия за работа с деца със специални образователни потребности. 

Информация за атестация:  Ежегодно попълване на атестационна карта. 

II. Педагогическа дейност. 

Преподавателска философия 

Към настоящия момент съм старши учител на деца от Подготвителна група – 5-годишни. 

Интересувам се от новостите в сферата на образованието, прилагам иновативни 

технологии във възпитателния и образователен процес. 

За мен професията Учител означава любов към децата и индивидуален подход към всяко 
от тях за приобщаване към детския колектив, както и личностна изява за всяко дете в 
групата. 

Съобразявам формите и методите за осъществяване на учебно–възпитателната 
работа с възрастовите и индивидуални особености на децата. Ученето се организира 
по интересен и достъпен начин, за да е въздействащо и  трайно.                                                                                                                                                                       

В работата си използвам основни похвати като: демонстрация, беседа, игра, 
упражнения и др. Но са съобразени с изискванията на времето и с нуждите на всяко 
следващо поколение. Моята философия за образованието и преподаването ми по време 
на ситуация са взаимно обвързани, защото с всяка ситуация се постигат определени 
цели и задачи, прилагайки определена педагогическа философия. 

Възприемам учителската си кариера като мисия! Учителят със своето въздействие 
целенасочено или не подготвя подрастващото поколение за живота.  



Ефективност 

1. Методи на преподаване. 

В цялостната си учебно–възпитателна работа използвам разнообразие от словесни, 

нагледни, практически и игрови методи. 

- Примери за дейности, в чиято организация съм участвала са: екскурзии с 

образователна цел; участие в конкурси с изяви на общинско ниво; участия в 

кампанията „Да изчистим България за един ден“; празници с различна тематична 

насоченост. 
- Примери за иновации в стратегиите на преподаване: използване на различни 

иновативни игри за организация и концентрация в различни режимни моменти 

2. Резултати от диагностика – входно-изходни нива по години. 

3. Резултати на деца от състезания и конкурси:  

- Национален конкурс за детска рисунка „Рисувам за децата на Европа“ - 5деца 2017 г. 

- Общински конкурс на тема –„България  е в сърцето ми“ - 2 деца 2018 г.  

4. Обратна връзка:  

- Методи за оценка, които използвам като обратна връзка са: самостоятелна работа 
по книжка от програмна система, тест, упражнения по индивидуални тематични 
картони, игрова ситуация и др.  

- От моите наблюдения и от изявите на децата, разбирам, чесъм успяла да достигна 
до всяко дете. 

- В ежедневната си работа създавам условия за изява на всяко дете, за проява  на 
неговата личностна индивидуалност. 

- Инструментите, които използвам, за да оценявам децата, са: игрите, 
непринудените разговори, анкета. 

- Формата за обратна връзка са организираните регламентирани и 
нерегламентирани ситуации, практическите упражнения, дискусиите с родители. 

Писмени разработки и публикации: доклад на общинска конференция „Училището – желана 

територия на ученика“ – 24.02. 2009г. 

 

III. Контакти: 

Служебен адрес:  ДГ „Мир” - с. Айдемир, община Силистра, ул. „Сокол” 10 

 


