
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА
МАРИЯ НИКОЛОВА КОЛИНА

Начален учител -
ръководител група 
ЦОУД

Във Второ ОУ “Гоце 
Делчев” ,

Гр.Гоце Делчев



СЪДЪРЖАНИЕ

 ЗА МЕН

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ

 ЛИЧНИ АМБИЦИИ И ПРИОРИТЕТИ



Дата на ражданe: 09 Януари 1987 година

Националност: българска

Майчин език: български

E-mail: maria_kolina@abv.bg

Адрес: гр.Гоце Делчев, ул.Стражин 35

Образование: магистър Начална училищна педагогика

Длъжност: Начален учител – Ръководител група ЦОУД

ИМЕ:МАРИЯ НИКОЛОВА КОЛИНА

mailto:maria_kolina@abv.bg


„За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да 
обичаш това, което преподаваш, и тези, на които
преподаваш. „В. О. Ключевски



ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Учителят трябва да умее да създава подходяща атмосфера, при 
която ученикът да се чувства комфортно и да пожелае да учи, да 
развива уменията си и да умножава знанията си.
Учителят трябва да служи за пример на учениците си и да обича
децата.
Добрият преподавател трябва да бъде успешен лидер.
Водейки правилно учениците по пътя на знанието и дерзаейки
заедно с тях,успехът му е сигурен. Стремя се към справедливост.



МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО

За мен добрият педагог включва учениците като активни участници, 
ефективният учител е активен, подкрепящ, креативен, иновативен, повече
разбиращ, по-малко санкциониращ. В своята работа като преподавател се 
стремя да използвам съвременни методи на обучение,зачитайки
индивидуалността на всеки ученик.

В основата за успешната самоподготовка е правилното разпределяне на 
задачите спрямо времето, с което разполагат учениците.Надграждам
възпитанието и знанията им с вмъкване на допълнителни житейски ситуации.

Засягам съвременни теми подбуждащи вниманието и интереса на днешното
поколение.



ЛИЧНИ АМБИЦИИ 

Бих желала да бъда учителя,за който един ден учениците ми ще казват – тя 
ни вдъхнови, тя ни оцени по достойнство, тя ни помогна да повярваме в себе 
си. Основен приоритет за мен е доброто възпитание и обучение на учениците
ми. 

Стремежите ми ще бъдат насочени към развитието на усета за това, какво
биха могли да постигнат учениците ми и как аз бих им била най-полезна.
Приоритетите ми са участие в различни форми на квалификация. Работа в 
различни извънкласни дейности, спомагащи допълнителното развитие на 
ученици.








