
Професионално портфолио

на 

Ана Вихренова Тоцкова

"Образованието е болезнена, дълга и 
трудна работа, която трябва да 

се изпълнява с доброжелателност, 
чрез наблюдение, 

предупреждаване, с похвала, но 
най-вече чрез пример."

Джон Ръскин
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Лични данни
Име, презиме, фамилия:

Ана Вихренова Тоцкова

Настояща месторабота: 

Старши учител в начален етап на основното образование

Образование:

Висше

Педагогически стаж: 

15 години

Информация за връзка: anatockova@abv.bg

mailto:anatockova@abv.bg


Философия на преподаване

Доверие и оптимизъм по отношение 
развитието на детето;

 Акцентиране върху силните страни на 
характера и способностите на ученика;

Обучението е фокусирано върху ученика;

Взаимно учене и комуникация.



Образование 

Средно образование: 

СОУ ”Никола Вапцаров”, гр. Хаджидимово

Висше образование: 

Пловдивски университет”Паисий Хилендарски”, 

филиал Смолян – учител по БЕЛ



Квалификация

Софийски университет”Св. Климент 

Охридски” – начална училищна педагогика

 Методика на обучението на деца и ученици 
по БДП V – VІІІ клас

Организиране и прилагане на новия модел 

на целодневна организация на учебния 

процес

Power Point: Създаване на динамично  

учебно  съдържание- Office MIX



Квалификация

 Придобиване на правни умения от 

страна на педагогическите 

специалисти,посредством 

запознаването им с нормативната 

уредба, относима към системата на 

образованието,за адекватна реакция 

спрямо агресията на ученици,родители 

и общественост.



 Работа с  електронен дневник, 

намаляване на административната 

тежест за учители и ръоводство и 

повишаване ангажираността на 

родители
 Методика на обучението по 

безопасност на движението по  

пътищата в 1 – 4 клас

Квалификация



Квалификация

ПКС    V

ПКС   IV



Квалификация

• Портфолио на учителя и детето. 

Самооценка и атестация в образованието.



Квалификация
• Управление на качеството на образованието. 

Изработване и въвеждане на система за 

проследяване на качеството в детската 

градина/училището.

Самооценка и подготовка за инспектиране на НИО.



Квалификация
• Иновативни подходи при преподаване в 

електронна среда



Квалификация
• Прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на 

ученици в риск от преждевременно напускане на образователната 

система и за диференциран подход при определяне на 

потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа



• Ефективни техники за комуникация и за 

подобряване на взаимодействието между 

семейството и образователната институция

Квалификация



Квалификация
• Компютърно моделиране в началното училище –

компютърни игри, проекти и управление на 

програмируеми устройства



Работа по проекти 

и НП:
• Проект „Занимания по интереси“

• Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

• НП „ ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА “

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно 

проследяване на личните постижения на учениците в 

началния етап чрез създаване на индивидуално портфолио 

“

• НП ,,Участвай и променяй - родителят ,активен 

партньор в училищният живот"



Участие в комисии:

• Председател на МО на началните учители

• Член на комисия по Квалификационна дейност

• Член на комисия по Самооценяване и качество на 

образованието



ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ








