


УЧИТЕЛСКОТО ПОРТФОЛИО –

ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

МОТИВИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ: 

 Персонализация на учителския ми труд;

 Място за наблюдение и обективна оценка; 

 Доказателственост и прозрачност на педагогическата ми 

дейност.

Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на 

изменение, допълване и актуализиране във всеки един 

момент от дейността ми като учител. 



І. Лични данни

Име: Росица Георгиева Кондева

Настояща месторабота: Старши начален учител 

във  Второ основно училище „Гоце Делчев” –

гр. Гоце Делчев

Националност: Българка

Адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Одрин” №14

Рождена дата: 18.07.1960 г.

Образование: Висше

Заемана длъжност: Начален учител

Педагогически стаж: 43 години

Информация за връзка:

E-mail: rosi.k5@abv.bg



1. Висше образование

Дата – 1985 г.

ВПИ – Благоевград

Наименование на придобитата квалификация

– Начална училищна педагогика

Ниво по националната класификация –

Магистър

Квалификация – Начален учител със 

специализация  “Физическо възпитание и спорт”

2.Средно образование – ПМГ “Яне Сандански“

гр.Гоце Делчев, випуск 1978 година 



2. СЕРТИФИКАТИ:

 Сертификат за завършен курс на тема : “Подготовка и

управление на проекти”;

 Сертификат за участие във втората научно-практическа 

конференция на тема: ”Училището-желана територия на ученика”;

 Сертификат за участие в практически семинар на тема:

“Подготовка за създаване на електронни уроци“;

 Сертификат за успешно завършено обучение по стандартизиран 

модул на тема: “Оценяването на учебните резултати в началното

училище“.

 Сертификат за участие в квалификационен курс: „ Смесени      техники 

на преподаване “.

1. ПКС

Като учител притежавам ВТОРА

професионално-квалификационна

степен.



3.УДОСТОВЕРЕНИЯ:

 Удостоверение за завършен курс по 

Интерактивни технологии и техники в 

обучението по БДП.

 Удостоверение за завършен курс по 

„Облачни технологии“

 Удостоверение за професионална 

квалификация по Методика на обучението 

по БДП – I-IV клас;

 Удостоверение за завършено обучение на 

тема: “Базови и специфични компютърни 

умения на учители по Начална училищна 

педагогика.“



Приложения 
Професионална квалификация: Участия в обучения, 

курсове, семинари и други форми на училищно и

извънучилищно ниво – сертификати, удостоверения





 Интерактивни технологии и техники в обучението по 

БДП 

брой кредити  - 2;

 Облачни технологии – офис 365

брой кредити  - 1;

- Компютърно моделиране в началното училище -

компютърни игри, проекти и управление на 

програмируеми устройства от 15.02.2020 г. до 

16.02.2020 г.

брой кредити  - 2;

- Ефективни техники за комуникация и за подобряване

на взаимодействието между семейството и 

образователната институция - 2021/2022 г.

брой кредити  - 1



 Заемана длъжност: Учител

 Дата: От 31.10.1978 г. до настоящия момент

 Име и адрес на работодателя:

Второ основно училище „Гоце Делчев”-

гр. Гоце Делчев

 Сфера на работа: Образование

 Заемана длъжност: Старши начален учител

 Класен ръководител на Iб клас





 Социални умения и компетенции:

Творческа личност с чувство на дълг.

Професионално отношение към служебните 

ангажименти.Упоритост, колегиалност и екипни 

умения.Комуникативни умения. 

Отговорност.Коректност. Организираност.

 Организационни умения и компетенции: 

Имам добри организационни умения, придобити от работата ми като 

учител. Умея да привличам вниманието, да провокирам, мотивирам и 

стимулирам мисловната дейност на учениците.

 Технически умения и компетентности : 

Работа с Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point,

Internet, Облачни технологии – офис 365



Основни дейности:

 Планиране и подготовка на образователно -

възпитателната дейност; 

 Провеждане на адекватно обучение по 

съответните предмети; 

 Използване на актуални образователно -

възпитателни стратегии, които: 

⁻ дават оптимални резултати; 

⁻ отговарят на ученическите потребности; 

⁻ стимулират личностното развитие; 

⁻ реализират вътрешнопредметни и 

междупредметни връзки. 

 Обогатяване на ОВП с интересни и необходими 

факти; 

 Използване на 

съвременни технологии 

и материали за 

преподаване на ново 

учебно съдържание; 

 Възпитаване и 

усвояване на знания, 

умения, навици, 

отношения и ценности 

във всяка възраст ; 

 Положително 

отношение към ученето 

като процес.



Отговорността за децата е главният ми

приоритет. Старая се да имам съвременен

подход на преподаване и комуникация, за

да изградя знаещи и можещи личности, с

утвърдена ценностна система - личности,

които ще могат да отговорят на високите

европейски стандарти. Винаги съм до

децата. Обичам ги и ги уважавам. Зачитам

тяхното мнение и техните решения.

Изслушвам ги внимателно. Поощрявам

ги, насочвам ги и ги напътствам. Стремя

се моите ученици да бъдат не само

информирани и научени, а преди всичко

да бъдат добри. Формирам у децата

разбирането за ученето като съзнателно

усилие, изискващо организираност,

самодисциплина,самостоятелност,

отговорност.

Моята философия за образованието

поставя в центъра ученика с неговата

познавателна, емоционална и творческа

дейност: да решава проблеми, да твори,

да бъде самоуверен, да се учи от

грешките си. Отчитам ролята на

семейството и смятам,че трябва заедно

да работим върху развиването на

индивидуалните потребности на

децата. Те трябва да се учат от

преживяванията,събитията от реалния

живот, които са значими за тях.



 Приобщаване на учениците към 

училището и дейностите в него, към 

класната общност, към зачитане на 

различията и възпитаване на 

толерантност; 

 Осъзнаване, че ученето предполага 

съзнателно усилие, организираност, 

самодисциплина, поемане на отговорност 

с цел по-добри резултати; 

 Изготвяне на критерии за оценяване и 

отчитане постиженията на учениците по 

отделните учебни предмети; 

 Стимулиране да се търсят онези дейности 

по интереси, които са приятни и полезни с 

цел разтоварване и разнообразяване на 

училищния живот. 



МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ:

 Работни листи;

 Тестове.

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ:

 Заедно в грижата за ученика -„Осигуряване на 

условия за системно проследяване на личните

постижения на учениците в началния етап чрез 

създаване на индивидуално портфолио “
 Участвай и променяй – родителят, активен партньор

в училищния ЖИВОТ

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ:

 Участие в методически обединения;

 Участие в комисии;

 През настоящата 2019-2020 учебна година съм

класен ръководител на учениците от I “б” клас.





 Награда от община Гоце Делчев за 

високи постижения в учебно-

възпитателната работа през 2018/2019 

учебна година и отлично представяне 

на мои ученици в областни и 

национални състезания



4.2 Постигнати резултати с учениците, 

изразяващи индивидуалния им 

напредък

Грамоти и медали за отличното си представяне

в училищните състезания



Регионално управление на 

образованието - Благоевград, Второ 

основно училище "Гоце Делчев" 

награждава Димитър Божов за 

отличното представяне на областен 

кръг на Национално математическо 

състезание "Европейско кенгуру".

Отлично представяне на състезанието

"Аз и буквите". 



Отлично представяне на 

състезанието "Аз и числата" .

Отлични резултати на състезанието

"Аз общувам с Европа"



Отлично представяне на учениците от

IV "в" клас на проведеното от СБНУ 

национално състезание „Аз, природата и 

светът". Седем от учениците са с 

максимален брой от 50 точки
И СЕРТИФИКАТ за отличното 

представяне на състезанието 

"Любословие".



Грамоти от състезанията организирани от СБНУ



Грамоти и медали от състезанията организирани

от СБНУ



СЕРТИФИКАТ

за отлично

представяне

на състезанието

"Любословие".

Мария Павлова

Сребърен медал от състезанието

„Любословие“



Божидара Джингарова

и Мария Павлова

със златни медали от ноционалното

състезание на СБНУ

Грамоти за отлично представяне на състезания



Коледно тържество





"Коледна работилница" на IIIб клас



Коледни вкусотии



Празници













Учим, но и се забавлямаме





Проект „Читателски дневник“



Библиотечно пътешествие



Екскурзия в гр.София



Завършване на 3 клас – 2022 г.

24 май


