
Учителско портфолио 

I. За мен 

Име, презиме/ фамилия: Иванина Димитрова Георгиева - Тодорова 

Заемана длъжност:  Психолог 

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

Образование и квалификация:  

Магистър, специалност Психологично консултиране, ВСУ „Черноризец Храбър” гр. Варна. 

Сертификати:  

 Тренинг на тема „Невербална комуникация“ – 2016 г. 

 Специализирани умения по психодиагностика – 2017 г. 

 Личен опит в когнитивно - поведенческата Психотерапия – 2017 г. 

 Проведен курс на тема „Специализирано обучение на екипи от действащи социални услуги 

за деца“  - 2019 г. 

 Работа с деца и ученици с ХАДВ – 2021 г. 

5. Удостоверения: 

 участие в обучение на тема „Управление на Кризисен център при случай на домашно 

насилие“ – 2017 г. 

 участие в обучение по програма „Експерт“ на тема „Обучение за обучители на кандидат-

осиновители“ – 2017 г. 

 Свидетелство за участие в уъркшоп на тема „СВТ при гранично личностно разстройство“ 

-  2017 г. 

 проведена студентска практика в реална работна среда от Международна асоциация на 

застраховани и пострадали при катастрофи по Проект BG051PO001-3.3.07-0002 – 2014 г. 

Професионален опит: 

1. Кризисен център, Силистра – 2,6 години  

2. ДГ „Мир”, с. Айдемир – от 2020 г. 

Общ трудов стаж: 3 години   

Награди и отличия: 

1. Грамота за отличен успех, Випуск 2018, образователно-квалификационна степен Магистър, 

специалност  МП „Психологично консултиране“ 

 



Преподавателска философия 

Добрият психолог, на първо място, притежава многопластово мислене, успява да види отвъд 
очевидното и умее да се постави на мястото на другия. За да открие причините за дадено поведение, той 
трябва да изследва безпристрастно, но и с премерена доза емпатия, и  да не поставя етикет на личността 
на база нейните прояви. Литературата, която ме вдъхновява, е разнообразна и не е само в сферата на 
психологията. Обичам да чета класическа литература, но и в нея откривам много психология - всеки 
персонаж има своите добри и лоши качества и допринася за сюжета със своята уникална природа. 
Учебните и дидактични материали подбирам винаги индивидуално, според целта и възможностите на 
децата, с които работя. 

За мен науката е призвание! Винаги съм се стремяла да се усъвършенствам, да откривам и изследвам 
нови поприща. Открих, че човешката еволюция е неизчерпаем източник на промени и се насочих към 
нейното разбиране, изследване и насочване в правилната посока, така че тя да достига нови върхове. 

Моето професионално верую: 

Ако имаш правилната нагласа, можеш да научиш нещо полезно от всеки човек и от всяка 
ситуация, в която се окажеш. 

Независимо от ролите, които заемам, винаги се придържам към принципите на общочовешките 
морални закони и постъпвам справедливо към останалите. 

По отношение на децата целта ми е те да открият своят  талант и да повярват в своите възможности. 
Провокирам ги да мислят и да разрешават казуси, да опознаят и споделят чувствата си, да дадат израз на 
въображението си, да мечтаят смело. Похватите винаги се променят според индивидуалните потребности 
на децата. 

Възприемам професията ми като мисия, защото изисква отдаденост, любов, съпреживяване и 
изграждане на положителна нагласа и качества у личността, които да направят живота в социалното 
общество качествен и продуктивен.  

Работата на психолога изисква обучение през целия съзнателен живот, възползвам се от всяка 
възможност да участвам в обучителни семинари и уъркшопове, които да ме обогатят с актуални знания. 

II. Бъдещи планове: 
Имам желание да защитя професионално-квалификационна степен, след като натрупам 

нужния опит в сферата на детското образование и също така, ще запиша специализация в 

конкретна област на психологията. 

Плановете ми за личностно развитие са свързани с трупане на опит и знания, 

упражняване на моите хобита, които ми носят удовлетворение, поставяне на нови 

предизвикателства. 

 

III. Контакти: 

Email: ivanina.dimitrova@mail.bg  

Tel:  +359 895 306 001 
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