
Учителско портфолио 

I. За мен 

Име, презиме/ фамилия: Цветанка Стоянова Ненова 

Заемана длъжност: учител 

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

Образование и квалификация: 

1. Висше – ОКС „ бакалавър “, ВУАРР – Пловдив, филиал Русе, 

специалност „Аграрна икономика“, професионална квалификация 

„икономист“ 

2. ОКС „ магистър“ - ВУАРР – Пловдив, филиал Русе, специалност „Финанси и банково дело“ 

3. ОКС „магистър“ – РУ „Ангел Кънчев “, специалност „ Предучилищна и начална училищна 

педагогика“ 

Общ трудов стаж: 20 г.   

II. Педагогическа дейност. 

Преподавателска философия. 

Винаги съм харесвала и уважавала учителската професия и съм имала лично усещане, че тя е 

моето призвание. Имала съм и друг професионален избор, но за себе си избрах да бъда учител. 

Началото на учителската ми кариера е през 2021 г. в ДГ Мир“ – с. Айдемир. С любов, желание и 

всеотдайност приех тази нова професионална роля.  

Усещането за удовлетворение е да предам практическия си опит на децата ме изпълва 

ежедневно и ме кара да се усъвършенствам като педагог. 

Старая се във всяка ситуация да включвам всички деца, независимо дали са по-изявени или имат 

трудности при усвояване на учебния материал. Стимулирам и поощрявам всяко дете, за да бъде 

уверено в собствените си възможности и по-лесно да преодолява трудностите. 

Основните педагогически похвати, които използвам сред децата в ДГ са: беседа, демонстрация, 

самостоятелна работа, работа по групи, поощрение и др. 

За мен работата ми като педагог е моето призвание и удоволствие, децата са моята мотивация 

за работа, а успехите - щастливите детски очички и благодарностите на техните родители – това 

е моето удовлетворение.  

Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно, на достъпен и разбираем 

език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си. 



Да бъдеш учител е една от най-добрите школи за личностно и професионално развитие, осъзнат 

избор за трупане на ценен практически опит и развиване на умения, кариерна ориентация - къде 

и как може да си най-полезен. 

III. Бъдещи планове 
 

Реализиране на успешна учителска кариера, чрез обучения и квалификации, които могат 

да обогатят и развият знанията и уменията ми като педагог.  

IV. Контакти: 

 E-mail: cecinenova@abv.bg 

Ние с децата 
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