
Учителско портфолио 

I. За мен  

Име, презиме/фамилия:  

Станимира Иванова Станчева 

Заемана длъжност: Ресурсен учител по проект 

BG05M2OP001-3.005-004 “Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование“ 

Институцията, в която работя: ДГ „Мир“ – с. 

Айдемир                                         

Образование и квалификация:  

1. Висше – ОКС “бакалавър”, РУ „Ангел Кънчев“, специалност „Педагогика на 

обучението по български език и английски език“ 

2. ОКС „магистър“, РУ „Ангел Кънчев“, специалност „Съвременни образователни 

технологии в детската градина и началното образование“ 

3. Допълващо обучение:  

- Професионална квалификация „Оператор на компютър“, специалност  

„Текстообработване“ – 2021 г. 

- Сертификат за успешно завършено обучение по ключова компетентност, 

обществени и граждански компетентности на тема: „Умения за комуникация в 

работна среда“ – 2021 г. 

- Удостоверение на тема „Microsoft Teams – среда за съвместно обучение и 

сътрудничество“ – 2020 г. 

- Удостоверение на тема „Работа с електронен дневник, намаляване на 

административната тежест на учители и ръководство и повишаване 

ангажираността на родители“ – 2020 г. 

- Сертификат за участие в заключителния етап на националната конференция по 

гражданско образование „Семейство-училище-общество“ – 2020 г. 

- Удостоверение на тема „Преодоляване на формирани модели на агресивно 

поведение у учениците“ – 2018 г. 

- Удостоверение на тема „Как да преподаваме със затворена уста“ – 2018 г. 

- Участие в семинар „Ключови взаимоотношения в училище за по-голяма 

ефективност и качество в работния процес по учебен предмет английски език“ 

- Квалификационен курс по английски език на тема „Развиване на критическото 

и креативното мислене, колаборацията и комуникацията с TEDEd“ – 2017 г. 

- Удостоверение на тема „Работа с електронни образователни ресурси и 

платформата Mozabook за създаване на електронно учебно съдържание“ – 2017 г.  



Професионален опит: 

1.ОУ „Св. Св. Кирил и Методи“- с. Нова Черна, общ. Тутракан 

2. ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра:  

3. ДГ „Мир“ – с. Айдемир: от м. октомври 2021 г. до сега 

Общ трудов стаж: 6 години              От тях педагогически стаж: 4 години  

Допълнителни умения и дейности:  

 Член на екипа за подкрепа за личностно развитие 

Награди и отличия: 

1. Грамота за подготовка на участници и организиране на училищния кръг на 

Националното състезание по английски език  Bulgarian National English Spelling 

Bee 2019 

2. Сертификат Учител на усмивката – 2018г. 

 

II. Педагогическа дейност. 

Преподавателска философия 

„За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш,  това което 

преподаваш, и тези, на които преподаваш.“ 

В. О. Ключевски 

За мен учителската професия е призвание и мисия. Призвание, защото всеки ден 

за мен е необикновен и неповторим. Умея да работя с децата, да споделям техните 

вълнения. Мисия, защото осъзнавам, че всяко дете, независимо от неговата етнос и 

възможности, трябва да получи образование.  

За да бъда добра в това, което върша, аз се интересувам от всички новости в 

образователния процес. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да 

работим върху развитието на индивидуалните потребности на детето, за да се постигнат 

по-добри резултати. 

III. Бъдещи планове:   Участие в курсове за развиване  и усъвършенстване на 

професията учител. 

IV. Контакти:  e-mail: Stanimira_ab@abv.bg  
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