
Учителско портфолио 

I. За мен 

Име, презиме/ фамилия: Калинка Спиридонова Спасова 
 

Заемана длъжност: учител 
 

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

Образование и квалификация: 
 

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

физика и информатика“. 
 

2. ОКС „магистър“ –  специалност „Съвременни образователни технологии в детската градина 

и началното училище“, РУ „Ангел Кънчев“. 

 
3. V професионално-квалификационна степен (ПКС)   

 

4. Допълващо обучение: 
 

 Удостоверение: 
 

 Удостоверение за участие в обучителен курс на тема: „ Училище на 21 век чрез 

реализиране на проекти по програма Еразъм + за училища и детски градини“ – 2019 г. 

 Тренинг „Ранно оценяване със скрининг тест на риска от проблеми в развитието и 

обучението на тригодишни деца“ – 2019 г. 

 За допълнително обучение “Изграждане на позитивен психологически климат в 

учебните заведения“ – 2019 г.  

 „Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата“ – 2020 г. 
 

 Сертификати: 
 

 CERTIFIKATE OF PARTICIPATION – участие в курс LEADESHIP организиран от Университета 

по агрономически науки и ветеринарна медицина в Букурещ . Курът е проведен като 

дейност по проект „Пътеки за кариера към мобилността на младежката работна ръка“, 

код на проекта 16.4.2.021-юни 2018 г. 

 Сертификат от Иновативно младежко експо на тема „Иновативни дидактически модели 

и електронни образователни ресурси“ – май 2017 г. 

 Сертификат за участие в Българо-румънския семинар на тема: „Образователните проекти 

на Независима България“, ноември 2016 г. 

 Сертификат за участие в конкурс за презентация или WEB сайт на тема: „Светлината и 

светлинно – базираните технологии в съвременния живот“, април 2015 г. 
 

Професионален опит: 
 

1. ДГ „Мир“- с. Айдемир: от 2018 г. до сега. 
 

2. Хонорован преподавател по физика ( упражнения) в РУ “Ангел Кънчев“ – Филиал Силистра 

Общ трудов стаж: 14 г. От тях педагогически стаж – 4 г.  



 
 

Допълнителни умения и дейности: 

Член на екип за подкрепа на личностно развитие.  
 

Педагогическа дейност 
 

Преподавателска философия 
 

Учителят е този, който хванал децата за ръка, може да ги отведе към широките хоризонти на 

знанието, да ги научи да бъдат любознателни и винаги готови да поемат с пълни шепи от уроците 

на живота. 
 

Все още като млад учител, аз откривам колко необятна може да бъде любовта на децата. 

Отговорността, която носим, е огромна. Но призванието Учител, може би, винаги е било в мен. 

Надявам се да мога да достигна поне малко успехите на колегите, с които работя. 
 

Добрият учител трябва винаги да се усъвършенства, да приема иновациите и с готовност да ги 

използва в процеса на обучение, защото в нашето съвремие технологиите са неразделна част 

живота. 
 

Ролите, които изпълнява учителя, в много случаи трябва да се играят едновременно, поради 

простата причина, че част от родителите са прехвърлили голяма част от възпитанието на децата 

си върху нас - учителите. Затова винаги трябва да има връзка „учител – родител“. 
 

Основните педагогически похвати, които използвам в практиката, са свързани с насърчаване и 

развитие на самостоятелността на децата, напр. похвали – за по-добра работа, поощрение, 

самостоятелна работа, работа по групи, прилагане на интерактивни методи и др. Разбира се, 

похватите и методите, които прилагам, се стремя да съобразявам с възрастовите възможности и 

характеристики на децата. 
 

Стремя се да обучавам децата на достъпен за тях език, да се вслушвам в техните тревоги и 

желания, в името на така ценното доверие между дете и възрастен. Работа постоянно за своето 

усъвършенстване като педагог, добър съекипник съм, приемам съвети и критика. 

 
Писмени разработки и публикации:  
 
Калинка Спасова, „За разширяване на телата и тяхното приложение в бита, технологиите и 
природата“ – В Научни трудове на Русенския университет. Том 57, серия 11.1, СНС’2018. Русе, 2018, 
с. 46 – 51.  
URL: http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2018/FS.pdf; ISSN 2603-4123  
 
Калинка Спасова, „Феноменът конвекция“ – В Научни трудове на Русенския университет. Том 57, 
серия 11.1, СНС’2018. Русе, 2018, с. 41 – 45.  
URL: http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2018/FS.pdf; ISSN 2603-4123  
 
Калинка Бойчева, "Приложението Viber - начин на експлоатация" - В Научни трудове на Русенския 
университет - СНС'16 Секция - Природоматематически и технически науки, стр. 105 - 109, 
http://conf.unruse.bg/bg/docs/sns/2016/Silistra.pdf; ISSN 1311-3321   

II. Бъдещи планове: 
- Бъдещите ми планове са насочени към завършване на магистърската степен и успешно 
практическо реализиране в професията Педагог и призванието Учител. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fconf.uni-ruse.bg%2Fbg%2Fdocs%2Fsns%2F2018%2FFS.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3gA9upE5nX8yP8gbMBXLyyDJuLc9BM9t5gArl_TdQSQ9m5Kit9b8wbtq0&h=AT3ii2NZ14UB_sOuIv5mNVcf0_HbT7kRHw90BOZcHVhTZH3xIzkYuJlcTfS5xJjE9G3AO8On3EnsI3kr6Ab0CG0iV7V1LRc7BQ7H-saLqg5YEvQTCqwZ3eZatq8lj01kcZE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fconf.uni-ruse.bg%2Fbg%2Fdocs%2Fsns%2F2018%2FFS.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1ZOS9BZkFkrNKYGjj4NRGXcTr0TJlDqPcKMKAEUuRvtxcB43HxdWAto7c&h=AT3ii2NZ14UB_sOuIv5mNVcf0_HbT7kRHw90BOZcHVhTZH3xIzkYuJlcTfS5xJjE9G3AO8On3EnsI3kr6Ab0CG0iV7V1LRc7BQ7H-saLqg5YEvQTCqwZ3eZatq8lj01kcZE
http://conf.unruse.bg/bg/docs/sns/2016/Silistra.pdf?fbclid=IwAR0gxwZSj9eMIC9kBG6vUaY4U_fw-G_8fm6y21y1imTWxcf6qtRzhmzGWng


III. Контакти: 

Email: k_spasova27@abv.bg, odz_aidemir@abv.bg  

Ние с децата: 
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