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Добре дошли в моето професионално 
портфолио!

Гергина Петрова Матева

 Образование: Висше – магистър ,ЮЗУ,,Неофит Рилски”-
гр.Благоевград

 Специалност – Начална училищна педагогика

 Втора професионално -квалификационна степен -1995г.  СУ-ЦИУУ 
гр.София

 Длъжност-старши учител , начален етап на основното образование 

 Месторабота : Второ основно училище,,Гоце Делчев”-гр.Гоце 
Делчев

 Професионален опит:

 1984г.-1987г. Трето ОУ,,Братя Миладинови” 

 От 1987г. до настоящия момент –Второ ОУ,,Гоце Делчев” 



Краткосрочни курсове и квалификации
 2006г.-Методика на обучението по БДП
 2006г.-Английски език с комуникативна насоченост – ниво А1
 2006г.-Базови и специфични компютърни умения 
 2007г.-Подготовка и управление на проекти
 2009г.-Смесени техники на преподаване
 2009г.-Оценяване на учебните резултати в началното училище
 2012г. -Подготовка за създаване на електронни уроци
 2013г.- Работа  с  електронни учебници и интерактивни технологии в началното училище
 2015г.- Интерактивни технологии и техники в обучението по Б ДП
 2016г.- Работа с електронно-образователни ресурси и платформа за създаване на електронно учебно 

съдържание
 2о17г.- Облачни технологии- Офис 365
 2017г. – Информационна сигурност  и  реакция при инциденти
 2018г.- Компютърно моделиране в началното училище
 2018г.- Компютърно моделиране в началното училище- майсторски клас
 2019г.- Интерактивни технологии и техники в обучението по Б ДП- периодично обучение 
 2020г.-Работа с електронен дневник, намаляване на административната тежест за учителите и 

ръководството, и повишаване 
 ангажираността на родителите
 2021г. Иновативни подходи при преподаване в електронна среда

 Тел. за връзка:0894693081    e-mail:gergina.mateva@abv.bg



Философия на преподаването
Учебно –възпитателният процес е изключително динамичен, 

разнолик и многопосочен.  Същността му се състои в преподаване и 
усвояване на знания, умения, навици и поведение, които да подготвят 
учениците за живота. За да постигне добри резултати в УВП, учителят 

трябва да бъде преди всичко психолог. Да познава добре своите 
ученици.Да има индивидуален подход към всеки един от тях, 

съобразно личностните му качества. Да умее да  мотивира учениците, 
като им поднася така учебния материал, че да ги заинтригува и те да 

осъзнаят  необходимостта и ползата от това , което учат. 

В хода на урока учителят създава проблемни ситуации,

в които учениците действат, поправяйки грешки, влизайки в 
различни роли, предлагайки обосновани решения. 

От голямо значение  за мотивацията на учениците е и поощрението 
от учителя при добре изпълнена от тях задача, а също така и 

тактичната  помощ, оказана от учителя на ученика, когато той среща 
трудности в усвояване на знанията. 

За да усвоят пълноценно учениците преподадения материал, 
учителят     структурира  учебното съдържание, спазвайки 

принципите  за нагледност, достъпност, съзнателност. Води ги от 
конкретното към абстрактното, от лесното  



Философия на преподаването
към трудното.Използва учебни помагала с интересни задачи, 

презентации, които поставят учениците в ролята на откриватели. Те 
правят сами изводи и заключения,  прилагат на практика изучените 

правила. Чувстват удовлетворение от постигнатото.

За да постигнат успех в овладяване на знанията, учениците 
трябва да се отнасят с  уважение към труда на учителя, който е 

изключително важен и ценен за тях, да проявяват послушание, 
внимание, отговорност, дисциплинираност, самоконтрол, старание 

, търпение и най-вече любов към учението.

И тук отговорността на родителите, които трябва със своя пример 
да спомогнат за изграждането на тези качества у децата си. Дете, 
възпитано в тези добродетели е отговорно и се справя отлично в 

училище. То е уважавано и от съучениците си.

С основание може да се каже, че  успешното овладяване на 
преподадения материал е следствие на ценностите, които ученикът 

е формирал и  продължава да формира. 



Философия на преподаването  

Не по-малко значение за пълноценен учебен процес  имат  и 
междуличностните взаимоотношения  в класа. Учениците трудно 

общуват помежду си, често проявяват  грубости и агресия. Причината 
е: дефицит на внимание, любов, разбиране, лош пример  и модел на 

поведение, които учениците получават от медиите и заобикалящата ги 
среда.

Всичко това прави работата на учителя  изключително тежка и 
отговорна. Цялата тежест от игнорирането на истинските ценности в 
обществото – честност, уважение, милосърдие, трудолюбие пада върху 

плещите на учителя. Но той намира сили в себе си, защото обича 
децата, защото  е отдаден на професията си. Затова си дава ясна сметка, 
че преди да преподава  знания, трябва да научи децата на забравените 

от нашето съвремие, но вечни,  общочовешки добродетели.
Изграждането  на тези добродетели у младите хора в резултат на 

общите и еднопосочни усилия на родители и учители ще им помогнат 
да намерят своето достойно място в живота.  



Педагогическа дейност
За да бъде  ефективен УВП, учителят планира своята преподавателска дейност в 
рамките на цялата учебна година и в рамките на конкретния урок.  Подбира 

методи на обучение съобразно възможностите и индивидуалните различия на 
учениците. Структурира и поднася  учебното съдържание така , че то да бъде 

достъпно и разбираемо за учениците.Кара ги да анализират,сравняват, 
съпоставят, да правят изводи. Да развиват своята реч и мислене.  За тази  цел се 

учителят изработва:
годишни разпределения по всички учебни предмети;

план-конспект за всеки конкретен урок.
За осъществяване на   проверка и оценка  на знанията се правят самостоятелни 

работи, чиито резултати се анализират, с цел да бъдат отстранени допуснатите 
пропуски в знанията на учениците. 

Учениците се изпитват и устно - отговарят на зададени въпроси.Четат, разказват, 
драматизират. Учителят поддържа  непрекъснат контакт с родителите,възпитателя 

на ПИГ и педагогическия съветник.
Организира и провежда родителски срещи, тържества, екскурзии, посещения. 



Приложение

Нашето училище



Училището – това са неговите учители и   ученици.

Te го изпълват с живот.





Училището е свято място, то е  храм 
на знанието, мъдростта и 

добротата. Затова учениците 
трябва да се отнасят с уважение към 

училището. 

Гаранция за успеха на 
учениците са 

еднопосочните и 
взаимно подкрепящи 

се  усилия и 
изисквания  на 

учители и родители!





Скъпи родители,

Предстои ви щастливо събитие – първият учебен ден на 
вашето дете. Но нали в радостната суета около новата чанта, 

тоалети, тетрадки няма да забравите  най- важното - да 
поговорите с детето за неговите вълнения, свързани с 

голямото училище,което е и голямо предизвикателство за 
малкия ученик. 



А децата ни са най-голямото  наше богатство, дар от 
Бога! 

Детската душа е чиста и светла.

Дали обаче ще успеем да я запазим, 

зависи от нас – възрастните и 

най-вече от вас, скъпи  родители.





 Детето прави това, което вижда

 Добрият личен пример на родителя има 
решаващо значение за формиране личността 

на детето. Родителят възпитава детето 
непрекъснато с всяка своя дума, постъпка, 

отношение. Всичко това, което прави 
родителят, се превръща в модел за поведение 

на детето. 



Детето, научено на ред в къщи,  спазва и реда в 

училище.Детето,научено да уважава родителите  си, се отнася с 
уважение и към учителите, и към съучениците си.

 Дружелюбните отношения между децата и спазването на правилата в 
клас допринасят за осигуряване на  спокойна и ведра обстановка, в 

която всяко дете се чувства значимо и уважавано. 



Правила на класа

В час

- Ученикът се отнася с уважение към 
учителите и съучениците си. В час 

ученикът:

- внимава и изпълнява указанията на 
учителя;

- пази  тишина и ред;

- отговаря на въпроси, само когато бъде 
посочен от учителя;

- ако иска нещо да каже или попита, 

вдига ръка;

- проявява съзнателност и старателност 
при усвояване на учебния материал.



И през междучасието 
обстановката  трябва да бъде 

спокойна.

- През междучасието децата се 
отморяват,  общуват помежду си тихо, 

спокойно;

- закусват в стола или на двора;

- пазят класната стая чиста;

играят на двора задружно;

- използват вълшебните думи...



Учениците градят авторитета на училището със 
своите знания, успехи и добро поведение.



А пътят към знанието 
започва от буквите, затова 
славим имената на двамата 

братя Св.Св. Кирил и 
Методий и тяхното 

Боговдъхновено дело!
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На добър час, мили четвъртокласници!


