
Учителско портфолио 

 

I. За мен 

Име, презиме/ фамилия: Преслава Пламенова Ангелова 

Заемана длъжност: Логопед 

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

Образование и квалификация:  

1. Диплома от ШУ „Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен, 2016 г. 

2. Специалност: Специална педагогика /Логопедия/ 

3. Сертификати:  

➢ Дислексия и  обучителни трудности - 19  юни 2017 г. 

4. Удостоверения: 

➢ Участие в „Школа по приобщаващо образование”- февруари 2019 г. 

➢ Организация на допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищата и 

детските градини - февруари 2019 г. 

➢ Първа долекарска помощ – основен курс - ноември 2018 г. 

➢ Философия на приобщаващото образование - ноември 2018 г. 

➢ Специални образователни потребности. Видове увреждания. Стратегии и техники 

за работа - декември 2018 г. 

➢ Адаптиране на интерактивни и игрови методи в работата на учителя за включване 

на деца и ученици със СОП - юни 2018 г. 

➢ Ефективни техники за комуникация и работа с родители. Взаимодействие 

семейство – образователна институция - декември 2018 г. 

 

Професионален опит: 

1. РЦПППО, гр. Силистра 

2. ДГ „Мир”, с. Айдемир 

Общ трудов стаж: 4 години и 7 месеца  

 

 

 



II. Педагогическа дейност. 

 

Преподавателска философия. 

"Но, Пипи, каза Томи, - можеш ли да свириш на пиано? 

- Отде ще знам дали мога, като никога не съм опитвала - отвърна Пипи. А трябва да ти 

кажа, Томи, че за да се научиш да свириш на пиано без пиано, са необходими страшно 

много упражнения." 

                                                                                              „Пипи Дългото чорапче” –                       

Астрид Линдгрен 

 

  

Добрият логопед усъвършенства знанията и опита си  постоянно.  

Професията логопед за мен е призвание, тя е стремеж за преодоляване на езиково- 

говорните нарушения на децата, с които работя.  

     

За краткия ми стаж се научих да разбирам потребностите на децата. За четирите си 

години работа с деца и ученици разбрах за себе си, че това е моето призвание.  

Работата с деца със специални образователни потребности никак не е лесна и човек 

трябва да се научи да ги разбира, да вникне в техния свят. 

 

Основните дейности и отговорности в работата  ми като логопед  са диагностика, 

корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково-говорните нарушения 

при децата. Участвам  в екипа за подкрепа за личностно развитие, оценявам  

индивидуалните потребности на децата за предоставяне на допълнителна подкрепа за 

личностно развитие.  Поставям детската личност в центъра на всяка дейност. Всяко 

дете има силни страни, които се стремя да разкрия и надграждам. 
 

III. Бъдещи планове: 

- Идеи за кариерно развитие. 

- Планове за личностно развитие.  

Да  завърша ОКС Магистър по „Предучилищна и начална училищна педагогика”. Да 

продължа да се усъвършенствам като логопед, и да помагам на децата със СОП да 

преодолеят дефицитите си свързани с езикова-говорното си развитие и комуникация. 

Професията, която съм избрала ме вдъхновява да се интересувам от неизчерпаемите 

новости свързани с по-доброто ми развитие и творчески ми способности. 

Контакти: 

Email: preslava.angelova@abv.bg 

Tel: 0896480607 

 


