
Учителско портфолио 

I. За мен 

Име, презиме/ фамилия: Светлана Петрова Илиева 

Заемана длъжност:  Старши учител 

Институция, в която работя в момента: Детска градина  

„Мир”, с. Айдемир, община Силистра 

Образование и квалификация:  

1. Професионален бакалавър  по предучилищна педагогика – ИДУ „Вела Благоева”  – гр. Русе 

2. Бакалавър по икономика, сп. “Маркетинг”  –  РУ „Ангел Кънчев”  

3. Професионална квалификация по връзки с обществеността – СУ „Св. Кл. Охридски” 

4. Допълващо обучение за: 

- Писане и управление на проекти;  

- Работа със специализиран софтуер;  

- Педагогически:  

Професионален опит: 

1. Педагогически – детски градини, начален курс, среден курс; зам.-директор в ПГСС – с. Ситово  

2. Общинска администрация – Силистра 

3.  Медии 

Общ трудов стаж: 37 г.  

От тях педагогически стаж: 17 г.  

Допълнителни умения и дейности: 

1. Създател и администратор на www.dgmir-aydemir.com , както и на профила на ДГ „Мир” 

– с. Айдемир в социалната мрежа Facebook  

2. Автор на публикации и информационни материали, вкл. за живота и дейността на детска 

градина „Мир”.    

3. Автор на проектите „Градинки-любимки”, „Дишам”, „Природата е моят дом“, свързани с 

екологичното обучение и възпитание на децата от филиала на ДГ „Мир”.  

4. Съставител на Наръчник за комуникативни умения.  

 

http://www.dgmir-aydemir.com/


II. Педагогическа дейност. 
 

Моята педагогическа философия 

В основата на моята педагогическа философия е детската личност.  

Винаги съм вярвала, че детето поема земния си път като линост, независимо от липсата на 
житейски опит. В първите си 7 години то ни чува, вижда, разбира и интерпретира 
информацията от живота по свой начин. И винаги общува неподправено, ясно.  

Децата са наше отражение – на семейството, близките,учителите. Убедена съм, че личният 
пример е най-силно въздействащ върху детското развитие.  

Смятам, че успешният учителя е този, който е адекватен на времето, в което се реализира. 
Споделям философията и потребността от учене през целия живот. Това е свързано със 
самоусъвършенстването като специалист и човек, осъвременяването на мирогледа и начините 
на работа с децата, взаимоотношенията с ръдителите и колегията. В този смисъл, учителската 
ми практика е белязана от дълго прекъсване.  Активен учител бях, когато децата ми растяха, и 
сега, когато растат внуците ми.  В годините между двата периода съм трупала житейския опит, 
който разгърна погледа и уменията ми, шлифова характера и личностните ми качества. 
Естествено дойде желанието ми отново да „сея семенца” на познанието и доброто у децата.  

1. Водещ подход в моята практика е активното общуване с децата, както и с техните 
родители. Това дава представа за характеристиката на семейната среда и отражението 
ѝ върху детското поведение. Формалното и неформално общуване с децата ме 
ориентира в интелектуалния потенциал и психиката на детето, неговите таланти и 
умения. При възникване на въпроси, проблеми ..., често отварям специализираната 
педагогическа и психологическа литература, ако професионалния и жинейски опит не са 
достатъчни.   
 

2. Приемам учителската си реализация като отговорност и любов.  
3. Уча децата да мислят, да творят, да вярват в себе си, да са смели. Благодарна съм им, 

че ме допускат в своя чист свят!  
 
- Най-често чрез играта и практическите занимания по български език и 

литература, математика, социален и природен свят, конструиране и технологии, 
музика достигаме до удовлетворяващите резултати. Свободното споделяне на 
впечатления и изводи от действията затвърждава познанията на децата и ги прави 
по-уверени в способностите им. Щастлива съм, когато децата изобразяват 
вдъхновено и вглъбено своите виждания за света около тях и чувствата си. Чудесна 
гледка са спортуващи деца, устремени в правилното изпълнение на физическите 
упражнения и техники от различни спортни дисциплини.   

- Разговорите са най-често използвания похват в общуването ни. Децата се учат 
аргументирано да обсъждат теми, проблеми, дори да „спорят”. Вълнуващо е, когато 
децата сами намират удовлетворяващи, мирни решения на техните препирни.  
 

4. Възпитавам у децата базисни жизнени навици и привички за здравословен начин на 
живот, културно поведение, чувствителност към хората, загриженост към природата. 
 

5. Индивидуалното отношение към всяко дете е водещо в моята практика.  

 

  

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

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

Ние с децата:  

http://www.dgmir-aydemir.com/
mailto:facebook.com/@dgAidemir
mailto:s_p_i@abv.bg


 

 



 

 


