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ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО  

Учителското портфолио е съвкупност от всички 

постижения на преподавателя, неговата квалификация и 

творчески път. 

 

"Да обучаваш – означава да се учиш двойно."  
Жозеф Жубер 

„Ученикът не е съд, който трябва да бъде 
запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.“  

Плутарх 
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 През учебната 2018/2019 г. преподавам: 

 

 Информационни технологии – V, VI, VII, VIII, X клас 

 ЗИП Информационни технологии – X, XI клас   

 

 1. Общи сведения 

Средно училище „Васил Априлов“ 

град Долна Митрополия 



Мотиви 

за изготвяне на портфолиото 

 Персонализация на учителския ми труд; 

 Портфолиото е инструмент за удостоверяване и 

управление качеството на квалифицираност, компетентност 

и креативност на учителя; 

 Европейски формат на Автобиография; 

 Електронното портфолио е възможност за професионален 

обмен в интернет пространството. 

 
Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и 

актуализиране 

 
 

1. Общи сведения 

 



  

   1. Общи сведения 

 

Философия на преподаване 
 

                  В своята дейност се стремя да развивам  

  Ученическото творчество. 

  Личността на учениците. 

  Интелекта и познавателните способности. 

 
 Най-важния резултат от работата с учениците са придобитите компетентности, 

изградените умения да прилагат придобитите знания в реалния си живот. 

 Фокусирам се върху индивидуалните потребности и включването на всички ученици 

в процеса на учене. 

 Старая се да постигна положителни промени в личността на учениците, да 

овладеят трайни знания, умения и навици. 

 Търся подходящи начини за поднасяне на учебното съдържание 

 Опитвам се да разпознавам, уважавам и поощрявам индивидуалните различия на 

учениците. 



  

2. Педагогическа дейност 

1. Дейността ми като преподавател е свързана с изграждането 

на добри взимоотношения и организационни връзки с: 

 Управленския и административен персонал на училището; 

 Ученици и родители; 

 Учители и възпитатели от училището; 

 Колеги от други училища; 

 Експерти от РУО на МОН; 

 Институти и звена за квалификация на учители.  

 



  

2. Педагогическа дейност 

  

Моите отговорности: 

 Ръководител на направление ИКТ; 

 Член на Комисията за изготвяне на Седмично разписание; 

 Член на Комисии за НВО и ДЗИ; 

 Администратор на сайта на училището; 

 Председател на МО Природо-математическо, техническо и 

професионално направление 

 

 



  

 2. Педагогическа дейност 

  Основни функции: 

 Планиране и подготовка на учебния процес; 

 Провеждане на обучението по  Информационни технологии; 

 Провеждане на консултативна дейност с ученици; 

 Използване на учебно-технически средства и материали, 

подходящи за постигане на оптимални резултати в конкретна 

учебна ситуация, мултимедия, електронни учебници и други 

 Изграждане на нови знания, умения, компетентности и ценности 

у учениците; 

 Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на 

учениците; 

 Опазване живота и здравето на учениците. 

 Административни функции – работа с училищна електронна 

документация – Списък - Образец1, приложения и програми, 

свързани с дейността на училището, подготовка и провеждане 

на НВО и ДЗИ 

 

 



  

2. Педагогическа дейност 

 Ресурси, които използвам в моята педагогическа дейност : 

 Учебници и учебни 

помагала по ИТ  

 Електронни 

учебници 

 Ресурси от 

Интернет 



  

3. Научно-методическа дейност 

Професионална квалификация 

 Диплома за висше образование 

     ВМЕИ"В.И.Ленин", гр.София, 1988 година 
     Електроинженер, магистър 

 
 Педагогика-учителска правоспособност по специалността 
      Технически университет"В.Априлов"гр.Габрово, 1992 година 

 

 Информатика и информационни технологии в образованието 
      Магистър 
      Русенски университет"Ангел Кънчев", гр.Русе, 2014 година 

 
 
 
 



 

3. Научно-методическа дейност 

         Професионална квалификация 

 Квалификационни курсове и семинари 

  

 



 

3. Научно-методическа дейност 

         Професионална квалификация 

 Квалификационни курсове и семинари 

  

 



 

3. Научно-методическа дейност 

         Професионална квалификация 

 Квалификационни курсове и семинари 

  

 



 

 4.Извънкласни дейности 

През учебната 2016/2017 година участвах в проект 

„Твоят час“, като ръководител на група за занимания по 

интереси „Компютърен клуб - Формиране на 

дигитални умения - работа с полезни  приложения и 

програми“. 

В групата се включиха ученици от V, VI и VII клас 

 

 

 Работа по проекти 



  

4. Извънкласни дейности 

Работа по проекти 



 

4. Извънкласни дейности 

Администратор на училищен сайт 

  



  

5. Бъдещи планове 

Формално, неформално и самостоятелно учене с цел повишаване на 

професионалната пригодност, мобилност и социална интеграция:  

 Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката, методиката на 

преподаване по Информационните технологии и други. 

 Запознаване с методична литература. 

 Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи, нови и интересни 

методи, средства и материали, подходящи за съответната тема. 

 Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници 

на информация. 

 Насочване вниманието на учениците върху използването на информационните 

технологии в тяхното образование по всички учебни предмети – подбор на информация, 

презентации, селекция. 

 Развитие на други иновативни методи на обучение. 
 

В рамките на философията за „учене през целия живот” всеки човек,  

независимо от професионалната област,  

не трябва да спира своето саморазвитие.  

  



      Автобиография 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

      адрес Плевен / България 

     

 

    E-mail :  iliana_vm@abv.bg 

 

Националност българка  

  

6. Приложения 



Въведете дати (от - до) 15.09.2013 г. – до сега 

Ръководител на направление ИКТ 

СУ „Васил Априлов“, град Долна Митрополия 

Вид на дейността или сферата на работа образование 

 

 Септември 2008 - Октомври 2012  

 Помощник - директор по учебна дейност   

 ПГ по облекло и текстил"Хр.Бояджиев", гр.Плевен  

 

Септември 1997 - Август 2008 

 Учител по общотехнически предмети  

 Професионална гимназия по облекло и текстил , гр.Плевен 

Септември 1996 - Юни 1997 

Учител в  СПТУ по машиностроене,  гр.Плевен 

 

Септември 1992 - Ноември 1994 

Учител по ел.дисциплини  

Техникум по птицевъдство, гр.Славяново 

  

 

  

ТРУДОВ СТАЖ 
  



ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
  

 

 

 

Въведете дати (от - до) 
 
Септември 1988 - Декември 1990 

Заемана длъжност :  Конструктор  

База за технологично развитие, гр.Хасково 

 

Вид на дейността или сферата на работа: 

Електроника/електротехника/машиностроене 

 

 

 

  



ЛИЧНИ УМЕНИЯ И KОМПЕТЕНЦИИ   

Майчин език   Български 

Комуникационни умения и 

компетенции 
Добри комуникативни умения, толерантност, добра работа в екип, 

отговорност, организираност, коректни взаимоотношения с учителския 

колектив, добри контакти с ученици и родители. Способност за справяне с 

конфликти и водене на кореспонденция. Умения за представяне пред голяма 

аудитория, за предаване на опит и обучение на екип.   

 

Организационни умения и 

компетенции 

 

Координация на дейности, организация на съвместни дейности, 

гъвкавост, инициативност. Опит в подготовка и реализация на проекти. Силно 

мотивирана, стриктна.  

Професионални умения и 

компетенции 

▪ Планиране и подготовка на учебния процес 

▪ Провеждане на консултативна дейност с ученици 

 

Компютърни умения и 

компетенции 
Операционна система Windows 10 ,  MS Office, интернет, приложен софтуер. 

Умения за работа с интерактивна техника. 

Свидетелство за управление 

на МПС 

Категория B 

Други умения и 

компетенции 
Администриране на училищен сайт и електронен дневник, председател на 

комисия за изгротвяне на седмично разписание.  



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


