
старши учител – начален етап
във IIОУ “Гоце Делчев”

гр. Гоце Делчев



“Всяко голямо пътешествие започва с една малка
крачка"    

Китайска мъдрост





Част I. Раздел 1. Общи сведения

• Целта на моето портфолио е да дам отчет за работата си по темата
“Самообразование”, за характера на моята дейност, да проследя
творческия и професионалния си ръст;

• Портфолиото обхваща всички аспекти на дейността ми като педагог, 
класен ръководител и социалния ми статус на педагог.

Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и
актуализиране във всеки един момент от дейността ми като учител! 



Част I. Раздел 1. Общи сведения

Съдържание Част I

Раздел 1. Общи сведения

Раздел 2. Педагогическа
дейност

Раздел 3. Методическа
дейност

Раздел 4. Извънкласна дейност

Част II

Приложения



Част I. Раздел 1. Общи сведения

Име: Йорданка Йосифова
Шарланджиева

Родена: 17.06.1960 г.
Длъжност: старши учител – начален

етап
Образование: висше – магистър
За контакти: 
E-mail: yordanka.sharlandzhieva@abv.bg
Служебен адрес:
Гр. Гоце Делчев
Ул. “Гоце Делчев” 13
GSM: +359 887 213 695



Част I. Раздел 2. Педагогическа
дейност

Професията на учител е много отговорна. Истинският
педагог е и въъзпитател. Той умее да разбира
вътрешния свят на децата. Ние трябва да бъдем хора с
добра душа и да обичаме децата такива, каквито са. 
Еднакво да обучаваме и палавите, и послушните, и
съобразителните, и притеснителните. Това се явява
главен принцип на моята педагогическа дейност. 

Времената се менят – изпращаме едни ученици в
големия живот, посрещаме други, а учителят остава
същият съветник и приятел, водещ ги в света на
знанието.



Част I. Раздел 2. Педагогическа
дейност

Философия на преподаването:

 Да формирам нравствени ценности у учениите;

 Да предизвиквам интерес към знание;

 Да развивам познавателна активност и устойчиво внимание;

 Да включвам всички ученици в процеса на учене;

 Да идентифицирам и насърчавам силните страни, които
притежават всички ученици.



Част I. Раздел 2. Педагогическа
дейност

Основни функции:

 Планиране на учебния процес; 

 Провеждане на обучение; 

 Изграждане на нови знания, умения, отношения и ценности у учениците; 

 Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците;

 Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники;

 Организационни функции;

 Опазване живота и здравето на учениците.



Част I. Раздел 2. Педагогическа дейност
Класната стая



Част I. Раздел 3. Методическа дейност
1. Система за вътрешна квалификация:

Личността на учителя:
Разработка на учителско портфолио; 
Собствена философия на преподаване; 
Споделяне на опит; 
Взаимодействие с родители; 

Методическо обединение :
Планиране; 
Разработки; 
Анализ ; 
Извънкласни дейности; 
Взаимодействие с родители;

Учителски колектив :
Съвещания;
Провеждане на учителски практикуми;

Международно сътрудничество; 
Външна квалификационна дейност; 
Взаимодействие с родители; 



Част I. Раздел 3. Научно-методическа дейност

2. Професионални квалификации:

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. Обучение “Базови и специфични компютърни умения на началния учител”;

2007 г. Курс “Подготовка и управление на проекти”;

2007 г. Курс за професионална квалификация по методика на обучението.



Част I. Раздел 3. Методическа дейност
Методическа дейност и иновационни

образователни технологии

Основна роля в управлението на качеството на
образованието играят съвремените образователни
технологии. По време на урока аз използвам
педагогияески технологии на основата на активизацията
и интенцификацията на дейността на учащите се. Всяка
една технология притеьава средства активизиращи
дейността на учащите се. Към тези технологии можем
да отнесем игровите похвати, проблемното обучение, 
технологията на груповата работа.



Част I. Раздел 3. Научно - методическа
дейност 4. Методически материали

 Образователни планове, 
програми и учебно-методическа
литература;

 Използване на информационно-
комуникационни технологии в
образователния процес –
презентации на теми или част от
уроци.



Част I. Раздел 4.
Извънкласна дейност



Част I. Раздел 4.
Извънкласна дейност

Животът на нашите възпитаници е изпълнен с най-
разнообразни събития – това са темаични
мероприятия, шествия, различни изложби и конкурси, 
които са способни да дадат на децата възможност за
реализиране в различни направления. Затова те
участват в извънучилищни мероприятия.



Част II.Приложения Приложение 1. 

Автобиография

Лична информация

Фамилия Име Презиме Йорданка Йосифова Шарланджиева

Адрес
ул. „Даскал Господин” № 2, гр. Гоце Делчев, п.к.2900, РБългария

Телефон +359 887 21 36 95

Факс

E - mail yordanka.sharlandzhieva@abv.bg

Националност България

Дата на раждане 17.06.1960 г.

Пол Жена



Автобиография
Europass

Трудов стаж 35 години педагогически стаж

Дати

Основни дейности
и отговорности

Име и адрес на
работодателя

От 1978г. до 1979 - Основно училище „Христо Ботев” ,село Буково, област
Благоевград
От 1979г. до 1982г. - Основно училище „Анещи Узунов” ,село Рибново, 
област Благоевград
От 1982г. до настоящия момент. - Второ основно училище „Гоце Делчев”
,гр. Гоце Делчев, област Благоевград

Старши учител – начален етап, работа с родители и обществена
ангажираност, класен ръководител. 
Притежавам следдипломна квалификация по Начална училищна педагогика
(диагностика на психическото развитие).

Второ основно училище „Гоце Делчев” област Благоевград, гр. Гоце Делчев, 
бул. “Гоце Делчев” № 13. 



Автобиография
Europass

Образование и
обучение

Образование

Дати 1979 - 1984 г.  Висш педагогически институт –
гр. Благоевград

Наименование на придобитата квалификация Специалност – Начална училищна педагогика

Ниво по националната класификация Магистър

Образование и обучение Образование
Диплома за висше образование

Дати 1993 -1994 г. ВПИ “Неофит Рилски”

гр.Благоевград

Наименование на придобитата квалификация Специалност - Начална училищна педагогика (диагностика на
психическото развитие).

Ниво по националната класификация Магистър



Автобиография
Europass

Социални умения и
компетенции

Умея да създавам и поддържам благоприятна
атмосфера,която допринася и стимулира добър
психологически климат, коректни взаимоотношения, 
конструктивно общуване и сътрудничество. Тези
умения са ми от полза по време на учебния процес, 
при работата ми с учениците,
в колектива на работното ми място и извън него.

Организационни
умения и компетенции

Отговорност, лоялност, способност за вземане на
решения и справяне със стресови ситуации. Умения за
самостоятелна работа и за работа в екип. Добри
комуникативни умения. Мотивация и амбиция за успех. 
Енергичност. Стремеж към динамика и развитие.

Компютърни умения и
компетенции

Операционни системи – WINDOWS, текстообработка –
WORD,електронни таблици – EXEL; съставяне, редакция и печат на
документи, интерактивни програми, Интернет, електронна поща, 
работа с принтер; архивиращи и антивирусни програми, използване на
компютъра в офиса; Power point, електронни учебници на
изд.Просвета



Част II.Приложения
Приложение 2. 

Диплома за висше образование
Сертификат за участие в практикум на тема: “Работа с

електронни учебници и интерактивни технологии в началното
училище”;

Сертификат за участие в практически семинар на темя: 
“Подготовка за създаване на електронни уроци”;

Сертификат за участие в семинар на тема: “Възможности за
финансиране и разработване на успешни проекти. Практически
съвети”;

Удостоверение за завършено обучение по стандартизиран модул
на тема: “Оценяването на учебните резултати в началното
училище”;

Удостоверение за завършено обучение “Базови и специфични
компютърни умения на началния учител”;

Удостоверение за завършен курс “Подготовка и управление на
проекти”;

Удостоверение за завършен курс за професионална
квалификация по методика на обучението.



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА
ВНИМАНИЕТО

Интелигентност без образование
губи стойност и е опасна. 

Йохен Зимбриг


