
ПОРТФОЛИО 
на  

Флорина Кирилова Борисова 
Главен учител в  

Професионална гимназия по 
туризъм 

 „Д-р Васил Берон“ 
Велико Търново 



но 

 портфолиото и неговото системно 
поддържане е основен иновационен инструмент 
за представяне и оценка на професионалното 
израстване; 
 с моето портфолио представям характера на 
своята дейност, творческия си и професионален 
ръст и работата си в аспект самообразование; 
 в отделните раздели представям сведения и 
документи от самомониторинга и плануваната 
бъдеща дейност. 

Учителскo  
професионално  
портфолио 
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 Част I. 
Раздел 1.За учителя 
Име:   Флорина 
  Кирилова Борисова 

Длъжност: главен учител     
общообразователен  
        предмет 

Образование:  висше - магистър 
E – mail: flor4e@abv.bg 

Приложение 1 
 Европейски формат на автобиография 



но 

 
  

Част I. 
Раздел 1.За учителя 

Контакти            
Служебен адрес:  гр. Велико Търново 
                   ул.“Цанко Церковски“№ 10 
                   служебен телефон 
                   63 05 11; 62 15 16 
                   E-mail  pgtvt@abv.bg 
Личен електронен адрес: 
                   E-mail  flor4e@abv.bg 
 

mailto:pgtvt@abv.bg


но 

 
  

 Част I. 
 Раздел 2.  
Педагогически практики 
Философия на преподаването 

 Учителската  професия е трудна и отговорна. 
Учителят е не само ерудиран  преподавател,  
но и педагог и възпитател. За работата му е  
задължително вникването и разбирането на 
вътрешния свят на учениците, особено в  
трудната възраст, в която те идват в гимназията. 
Водеща насока в работата ми е да дам 
максимума от себе си на всеки ученик и всеки  
учебен час, да бъда и деликатен съветник. 



но 

 
  

 Част I. 
 Раздел 2.  
Педагогически практики 
Философия на преподаването 

 Самата аз, освен задълбоченото владеене на 
преподавания  учебен предмет, се стремя да 
бъда в крак с най-новите технологии и 
методика, за да представя преподаваното по 
най-атрактивен и интригуващ начин. 
 
  



но 

 
  

 Част I. 
 Раздел 2.  
Педагогически практики 
Философия на преподаването 

 

 За мен от основно значение е личният 
пример на учителя. За да възпитава морални и 
нравствени ценности, учителят трябва сам да  
притежава висок морал и принципност,  да 
излъчва спокойствие и добронамереност, но и 
да внушава нужния респект. 
  



но 

 
  

 Част I. 
 Раздел 2. 
Педагогическипрактики 
  Основни цели 

 Добрият учител има за своя основна цел при 
преподаването на предмета  „Български език и  
литература“ не само да създаде и натрупа  
знания и умения у учениците си, но  и да има  
ясното съзнание, че това е предметът, който в  
най-висока степен  формира нравствеността,  
моралните ценности и  светогледа на 
учениците. 
 



но 

 
  

 Част I. 
 Раздел 2. 
Педагогически практики 
  Основни цели 
 
    В моите уроци по български език и литература 
 винаги се стремя да постигна: 
 създаване на творческа  атмосфера и устойчиво  
внимание; 
 предизвикване на интерес към темата чрез 
прилагане на атрактивни стратегии; 
 включване на всички ученици в работния процес; 
 провокиране в насока да се осмислият разискваните  

проблеми чрез лични преживявания, опит и умнения. 



но 

 
  

 Част I. 
 Раздел 2.  
Педагогически практики 
Основни функции 
 Планиране на учебния процес; 
 Обучение по български език и литература; 
 Затвърждаване на знанията, припомняне на вече  
наученото; 
 Формиране на нови знания, умения, отношения и 
 ценности у учениците; 
 Диагностика, оценяване, отчитане и анализ на  
постиженията на учениците; 
 Организация на цялостния учебен процес по  
предмета; 
 Опазване на здравето и живота на учениците. 



но 

 
  

    Част I. 
    Раздел 3. 
Методика на преподаване 

 В работата си се придържам стриктно към 
 комуникативността, стремя се да създавам ситуации,  
 в които учениците  да възприемат и свързват тезите 
 от урока с реални житейски ситуации. 
 Всяко знание се илюстрира с атрактивни примери и 
 води до активно говорене и писмено изразяване. 
 Голямо място в структурата на уроците ми  заемат 
 такива мисловно-речеви операции  като отделяне 
 на определена информация и нейния анализ с  
 определена комуникативна цел. 
 Основно правило е работата и коментирането върху 
 предварително или непосредствено прочетен и 
 осмислен хдожествен текст. 



но 

 
  

Част I. 
Раздел 3. 
Методика на преподаване 
Иновационни технологии 

 В уроците си използвам  педагогически технологии с 
насоченост към активизацията и интензификацията 
на работата с учениците. Такива най-често прилагани  
технологии са:  технологията на груповата работа,  
игровите технологии, проблемното обучение, 
 технологията на бинарния  урок; 
 Особено място  в уроците ми заема прилагането и 
ползването на ИКТ. Чрез тяхното приложение се 
повишава интересът към урока, дава се възможност за 
индивидуална изява, развиват се умения за мислене и 
междупредметна връзка, надгражда се общата култура. 



но 

 
  

Част I. 
Раздел 3. 
Методика на преподаване 
Основни методически    
 средства 

 Образователни учебни планове, програми и 
учебно-методическа  литература; 
 
 Използане на ИКТ – мултимедийни 
презентации на теми или част от уроци, 
електронни уроци на интерактивна дъска,  
наблюдаване на видео и филми по класически 
художествени текстове. 



Част I. 
Раздел 4. 
Извънкласни 
организационни 
дейности  

Гимназията ни е с изключително  
богат живот. Учениците ни участват във всички 
общоградски изяви, състезания, конкурси и 
чествания активно и имат представителна 
функция; 
 Работи се по голям брой  европейски проекти 
 – групите по проект УСПЕХ са 27; 
 Участва се и се печелят призови места във 
всички професионални изяви и състезания. 



 Част I. 
 Раздел 4. 
Извънкласни 
организационни дейности  
 Организиране и работа по  
проект УСПЕХ, Училищни медии:  
„Ученическа телевизия ПГТ-ТВ“; 
 Формиране екип на телевизията; 
 Заснемане, обработка и излъчване на 
тематични рубрики, отразяване на събития от 
живота в гимназията; 
 Участие в проект „Ритуализация“- портрет 
на патрона на гимназията. 
 



Част I. 
Раздел 4. 
Извънкласни 
организационни 
дейности  
Сценариране, организиране и 
провеждане на:  
 тържествен ритуал за първи учебен 
ден; 
  традиционно посрещане, въвеждане 
и запознаване с  новото училище на 
новоприетите-заснемане и излъчване; 
 тържествен ритуал - изпращане на 
абитуриентите и други представителни  
изяви на гимназията. 



Част I. 
Раздел 4. 
Извънкласни 
организационни дейности 

 Сценариране, организиране,  
заснемане, обработка и излъчване 
 на рекламни видеа, клипове; 
 Сценариране, организиране и  
представяне на тематични изяви – 
 „Коледа в Централ МОЛ“; 
 Подготовка и участие в общоградско 
патриотично състезание „Аз съм българче.“ 
 



но 

 
  

Част II.1. Приложения 
 Европейски формат на  
      автобиография 

  Лична информация 
 Име         Борисова Флорина Кирилова 
 Местожителство    гр. Велико Търново 
 E-mail                       flor4e@abv.bg 
 Националност             България 

 Трудов стаж 
 Дати(от-до)           от 17.09.1993г. до момента 
 Работодател:          ПГТ“Д-р В.Берон“ 
                                        гр. Велико Търново                                

mailto:flor4e@abv.bg


но 

 
  

  Част II. Приложения 
   Трудов стаж 

 
 Вид на дейността          Учител 
 Заемана длъжност        Главен учител 
                                     общообразователни 
                                    и специални правни  
                                            предмети 
 Основни       Учител по  български език        
  дейности                и литература, руски 
  и отговорности    език и право 
 
 



но 

 
  

Част II.Приложения 
 Образование и  
      обучение  
 
 Дати (от-до)                  1974 -1978г. 
 Име и вид на      ВТУ“Св.св.Кирил и Методий“ 

образователната             гр. Велико Търново 
организация  
 Основни предмети       Български език и  
                                                   литература и руски език 
 Наименование на           Специалист по българска 
придобитата                                  филология;                   
квалификация               втора спец.-руска филология 
 Ниво по национ.                   магистър 
класификация 

 
 



но 

 
  

Част II. Приложения 
 Образование и  
      обучение  
 
 Дати (от-до)                  1996 -2002г. 
 Име и вид на           ЮЗУ“Неофит Рилски“ 

образователната             гр. Благоевград 
организация  
 Основни предмети       Правни науки                                         
 Наименование   Професионална  квалификация 
на придобитата                                     юрист                            
квалификация                
 Ниво по национ.               Магистър по право 
класификация 

 
 



но 

 
  

Част II. Приложения 
 Образование и  
      обучение  

 
 Дати (от-до)                       1972 -1974г. 
 Име и вид на           ПГ“Св.св.Кирил и Методий“ 

образователната               гр. Благоевград 
организация  
 Основни предмети       Общообразователни  
                                                   и технически           
 Ниво по национ.             Средно образование 
класификация 

 
 



но 

 
  

Част II. Приложения 
 Лични умения и  
    компетенции 
 Дати (от-до)                  1994 -1995г. 
 Име и вид на           ВТУ“Св.св.Кирил и Методий“ 

образователната             гр. Велико Търново 
организация                     и  СУ-ЦИИУ - София 
 Основни предмети       Специализация по бълг. 
                                                            литература 
      1995г.                                  Курс за повишаване на         
                                                           квалификацията 
 Наименование на           втори клас квалификация 
придобитата                                                     
квалификация                     втора професионално- 
                                                квалификационна степен  
               

 
 



но 

 
  

Част II. Приложения 
 Лични умения и 
    компетенции  
 Дати (от-до)                  2000 -2001г. 
 Име и вид на      ШУ“Еп.Константин Преславски“ 

образователната     Департамент за повишаване на 
организация   квалифик. на учителите „Д-рП.Берон“ 
                                                       гр.Варна 
 Основни предмети       Иновационна разработка 
                                                        върху ДОИ      
 Наименование на           Първа професионално- 
придобитата                   квалификационна степен                                            
квалификация                
 Ниво по национ.              Първа професионално- 
класификация               квалификационна степен 

 
 



но 

 
  

Част II.Приложения 
  Езици 
 
       

 Майчин                                      български 

 Други езици                            руски      
 Четене – ниво на владеене       отлично                                                     
 Писане – ниво на владеене       много добро                               
 Разговор – ниво на владеене    отлично 
 

 
 



но 

 
  

Част II. Приложения 
  Социални умения и        
 компетенции  

 
Съвместно съжителство  
с други  хора в                               Отлична комуникация; 
интеркултурно                           умение за работа в екип; 
обкръжение, в ситуации, в     организираност;  висока 
които комуникацията и             степен на отговорност; 
екипната работа са от         коректност и колегиалност; 
съществено значение                             толерантност. 
(примерно в културата и  
спорта и др.)   

 
 



но 

 
  

Част II. Приложения 
Организационни и технически 
      умения и компетенции 
  

Организационни умения и  компетенции 
Координация, управление и                   отличини 
администрация на хора, проекти      организационни      
и бюджети в професионална среда   умения; добра 
или на доброволни начала                    координация. 
 

Технически умения и компетенции 
Работа с компютри,            отлична работа с компютри; 
със специфично оборудване,          с мултимедия и 
машини и др.                                  интерактивна дъска. 
 



но 

 
  

Част II. Приложения 
Други умения и  
   компетенции 
 Артистични умения и компетенции                   
 
Музикални, писмени,     много добри артистични      
дизайнерски и др.            умения; естетически вкус 
                                               при оформянето на клиповете; 
                                                висока степен на писмена 

                                         компетентност в пряката          

    работа и при изготвяне                  
                                             сценарии и сценарни планове. 
 
Свидетелство за                                           от 1984 г.         
правоуправление на МПС категория В 



но 

 
  

Част II. 2.Приложения 
 
   
 

 Тематично разпределение 
на часовете по български език и 
литература. 
 Учебни програми. 
 Набор от учебни презентации. 
 Методически разработки на уроци.  

 
 
 



но 

 
  

  Част II.3.Приложения 
Квалификационна дейност: 
   Участия в обучения, семинари, 
   курсове и други форми на 
   извънучилищно и училищно ниво: 
 Участие с доклади в международна конференция на 

тема: „Бъдещето на професионалното обучение и 
образование“ – 2000 г. 

 Удостоверение за завършено обучение „Базови и 
специфични компютърни умения за учители“–2006г. 

 Свидетелство за завършен компютърен курс по 
текстообработка  - 2005 г. 

 Свидетелство за завършен курс „Координатор по 
безопасност и здраве“ – 2011 г. 

 Удостоверение  за завършено обучение „Текуща 
квалификация по БЕЛ“  - 2006 г. 

 



но 

 
  

 Част II.3.Приложения 
Квалификационна дейност: 
    
   Участия в обучения, семинари, 
   курсове и други форми на 
   извънучилищно и училищно ниво: 
 Удостоверение за завършен квалификационен курс 
   „Ученическите писмени текстове  V-ХII клас“ – 2008г. 
 Удостоверение за завършен курс „ Коментарът и 

коментарното четене в обучението по литература 8-12 
клас“– 2009 г. 

 Сертификат за завършено психо-динамично обучение 
“Аз и нашият екип“ – умения за работа в екип - 2011 г. 

 Сертификат за участие в квалификационен семинар - 
„Превенция на професионалното прегаряне“ – 2011 г. 

 



но 

 
  

 Част II.3.Приложения 
Квалификационна дейност: 
   Участия в обучения, семинари, 
   курсове и други форми на 
   извънучилищно и училищно ниво: 
 Свидетелство за завършен курс „Работа с 

интерактивни и мултимедийни продукти и софтуер за 
управление на ученически работни места“ - 2012 г. 

 Сертификат  за участие в квалификационен семинар 
   на тема:  „Емоционалната интелигентност в  
    комуникацията“– 2012 г.  
 Удостоверение за бизнес обучение и квалификация  - 
   участие в семинар на тема: „Преглед на основните  
   изменения на нормативната уредба в областта на     
   обществените поръчки, в сила от 01.05.2012 г“. – 2012г. 
 
 
 

 
 



но 

 
  

 Част II.3.Приложения 
Квалификационна дейност: 
   Участия в обучения, семинари, 
   курсове и други форми на 

   извънучилищно ниво:Проект BG051PO001-3.1.03-   

0001“Квалификаия на педагогическите специалисти“ 

 Удостоверение за завършено обучение на педагогчески 
специалисти, заемащи нова за Народната просвета 
дръжност -09.09 -13.09.2013 г. 

 
 
 

 
 



но 

 
  

 Част II.3.Приложения 
Квалификационна дейност: 
Участия в обучения, семинари, 
курсове и други форми на извънучилищно     

ниво:Сертификат  за участие в квалификационен 

семинар на тема:  „Ефективно взаимодействие с 
родителите“– 2013 г.(съчетано с незабравима среща с 
родното)- обучители Consult development 
 
 

 
 



но 

 
  

За да го има портфолиото, което представя 
професионалния и творчески път на един учител, 

преди всичко трябва да ги има тези прекрасни 
млади хора! Всички усилия и енергия на учителя са 

за тях  - нашите ученици! Техните одухотворени 
лица ни доказват, че усилията ни не са напразни, 

въпреки превратностите на времето и трудностите! 



но 

 
  

   Учениците ни са нашият делник, но и 
нашият празник. Ние им даряваме знанията 
и грижата си, а те ни поддържат млади по 
дух! В този взаимен процес водеща роля има 
учителят и неговата личност – знанията му, 
авторитетът му, личният му пример, 
моралът му.   



но 

 
  

Моето портфолио не би било пълно, ако не бяха  
колегите ми. Един прекрасен екип, в който се  

чувствам на мястото си. В такива моменти, когато  
изпращаме поредния випуск, сме малко тъжни, но и 

горди и щастливи от свършената работа. Защото  
обичаме нашите ученици, гимназията си, защото сме 

екип, защото сме учители! 



но 

 
  
    Портфолиото си представи: 


