
П О Р Т Ф О Л И О
• Учителското портфолио е знак

за качеството на педагогическата
дейност.

• Учителското портфолио е
доказателствена колекция от
документи, показващи
професионалния път на учителя и
придружават професионалната му
биография. 

• Портфолиото е отворено и
подлежи на изменение, допълване и
актуализиране.



I. Лични данни

• Име, презиме, фамилия: Наталия Димитрова Джингарова

• Настояща месторабота: Старши учител, начален етап във Второ основно

училище „Гоце Делчев“ – гр. Гоце Делчев

• Националност: Българска

• Адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Хан Аспарух“ №4

• Рождена дата: 03.07.1958 г.

• Образование: Висше

• Заемана длъжност: Начален учител

• Педагогически стаж: 36 години

• Информация за връзка: E-mail: n_djingarova@abv.bg



II. Образование

Година на завършване на полувисше

образование: 

1979 г.

Име и вид на обучаващата или

образователната организация: 

Институт за начални и прогимназиални учители

“Любен Каравелов”, гр. Кърджали;

Квалификация: 

Начален учител профил - Руски език и

Физическо възпитание;

Година на завършване на висшето

образование: 

1995 г.

1. Име и вид на обучаващата или образователната

организация: 

ВПИ “Неофит Рилски”, гр Благоевград;

2. Наименование на придобитата квалификация

Начална училищна педагогика;

3. Образователно квалификационна степен: 

Магистър;

4. Квалификация: 

Начален учител със специализация „Музика“;



III. Трудов стаж

1. Заемани длъжности: 

• от 13.09.1978 г. до 31.08.1981 г. – ОУ “Св. Паисий Хилендарски”, с. Корница -

Дружинен ръководител;

• от 01.09.1981 г. до 30.10.1983 г. – Трето основно училище „Братя

Миладинови“, гр. Гоце Делчев – Начален учител; 

• от 01.11.1983 г. до настоящия момент – Второ основно училище „Гоце

Делчев“, гр. Гоце Делчев – Старши учител, начален етап;

2. Сфера на работа:

Образование



IV. Квалификации

Професионално квалификационни степени

Втора професионално квалификационна степен

- удостоверение от 12.12.1995 г., изд. от СУ-ЦИ-

УУК, София;

Специализации

Едномесечна специализация от 01.07.1987г. до

31.07.1987 г. на тема: „Периодично опресняване

и обогатяване на знанията на изявени начални

учители с висше и полувисше образование“ -

удостоверение от 1987г. в Институт за начални и

прогимназиални учители “Кирил и Методий” гр. 

Станке Димитров; 

• Завършен курс на обучение: “Взаимовръзки между

развитие на паметта и интелекта в начална

училищна възраст” удостоверение от 1995г. в ВПИ

“Неофит Рилски”, гр. Благоевград.

• Завършен курс на обучение: „Методика на

обучението по БДП – I-IV клас от 18.10.2006 г., ТУ –

София, ИПФ – Сливен.

• Завършен курс на обучение: „Базови и специфични

компютърни умения на учители по Начална

училищна педагогика“ – удостоверение от 02.07.2007 

г., Национален педагогически център, МОН;

• Обучителен курс: „Портфолиото на учителя“;



3. Сертификати
• 2013 г. Участие в практикум на тема: “Работа с електронни учебници и

интерактивни технологии в началното училище”;
• 2012 г. Участие в практически семинар на темя: “Подготовка за създаване на

електронни уроци”;
• 2009 г. Семинар на тема: “Възможности за финансиране и разработване на

успешни проекти. Практически съвети”;
• 2009 г. Обучение по стандартизиран модул на тема: “Оценяването на

учебните резултати в началното училище”;
• 2007 г. Курс “Подготовка и управление на проекти”;
• 2007 г. Курс за професионална квалификация по методика на обучението.

IV. Квалификации



Снимков материал


