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УЧИТЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО

• Портфолиото и неговото системно обновяване е 

инструмент за представяне и оценка на 

професионалното развитие

• Представям характера на своята 

дейност,професионалното си израстване и работата 

си в аспект самообразование

• В отделните раздели  представям сведения и 

документи от самонаблюдението си и своите бъдещи 

планове
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧИТЕЛЯ

• Име:Станислава Минчева Димитрова

• Образование:висше

 Българска филология-степен бакалавър – ВТУ “Св.св.Кирил и 

Методий” ,2005г.

 Публична администрация-степен магистър – ВТУ “Св.св.Кирил и 

Методи” ,2008г.

• Длъжност:учител по български език и литература

• Училище:ПГТ “Д-р Васил Берон” ,гр.В.Търново

• Педагогически стаж: 9 г. , 8м.

• Преподавани предмети:български език и литература

• Работа с ученици в гимназиален етап на обучение: 8-12 клас



КОНТАКТИ

• Служебен адрес: гр.В.Търново , ул.”Цанко 

Церковски” 10

• Служебен телефон: 062/63 05 11 , 062/62 15 16

• E-mail: pgtvt@abv.bg

• Сайт на училището: www.vtpgt.com

• Телефон: 0885 510 610

• E-mail: ssisencetto@abv.bg

• Facebook: Stanislava Dimitrova

http://www.vtpgt.com/
mailto:ssisencetto@abv.bg


ПЕДАГОГИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ НА УЧИТЕЛЯ

• Ролята на учителя е не само да обучава,а и да 
изслушва и съветва своите ученици,за да могат те да 
открият своя път и да израснат като пълноценни 
личности с ясно изградена ценностна система.В 
работата си се старая да давам личен пример и да 
помагам на всеки един да открие своята 
страст.Колкото и трудна да е тази професия,аз 
смятам,че съм намерила своето призвание.

• Поради естестово на преподавания от мен 
предмет,аз се старая да бъда винаги в крак с най-
новите технологии и методики,за да представя 
преподаваното по най-атрактивен и интригуващ 
начин.



ПЕДАГОГИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ НА УЧИТЕЛЯ

• За да бъде един учител наистина добър,той трябва 

да умее да се поставяна на мястото на всеки един от 

учениците си,за да успее да привлече вниманието и 

интереса им.

• Трябва да умее да разбира психиката на 

учениците,за да може да бъде техен духовен 

наставник и да им помага,когато няма кой да се 

отзове на техните молби.

• Учебният процес би протекъл успешно,ако учителят 

успее да спечели уважението и доверието на своите 

ученици.



МЕТОДИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ

• Използване на класически подход при работа с 
граматика по български език

• Използване на директен и комуникативен подходи 
при работа с писмени текстове,целящи развиване на 
умения за комуникация и 
взаимодействие,посредством дискусии

• Възлагане на групови проекти,целящи да развият 
презентационни умения и умения за работа в екип

• Видеофилми на теми,свързани с учебното 
съдържание

• Използване на ИКТ-мултимедийни презентации на 
теми или част от уроци



ПРОЕКТИ И ИЗВЪНКЛАСНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ 

ДЕЙНОСТИ

• Организиране и провеждане на Олимпиади по 

български език и литература

• 2015-2016г.-Мегдународен проект “We are on the 

same stage with our differences and similarities” по 

секторна програма Еразъм+

• 23.04.2016г.-Организиране на честване на Ден на 

Шекспир

• Участия в подготовка на празници и 

събития,свързани с ПГТ”Д-р Васил Берон”



ПРИЛОЖЕНИЯ

• Тематични разпределения на часовете по български 

език и литература

• Методически разработки на уроци

• Набор от учебни презентации

• Набор от допълнителни материали,поясняващи 

българската граматика и лексика

• Набор от допълнителни материали,съдържащи 

подробна информация за изучаваните литературни 

произведения

• Придобита професионална степен 5 ПКС



ПРИЛОЖЕНИЯ

• Преминали обучения,свързани с:

• Технологии на изграждане на 

портфолио

• Формиране на колектив чрез 

средствата на тиймбилдинг

• Дигитални умения и ИКТ

• Електронна проверка на НВО и ДЗИ



Портфолиото изготви:

Станислава Минчева Димитрова

Учител по български език и литература в

Професионална гимназия по туризъм

“Д-р васил Берон”

гр.В.Търново


