
ПОРТФОЛИО 
 





 

Те са моите деца… 
Те са моето семейство… 



Аз съм просто детски учител… 
 

… в ДГ „Брезичка“ гр.Гоце Делчев 

група „Теменужка“ 
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„Благодат е трудът на учителя!  
Истинското е светлината в очите на 

децата, които са признателни за 
това, което си им дал!“ 

 

 

 



 

I. Общи сведения 

1. Лични данни: 

Име:  Николина Георгиева Зункова 

Дата на раждане:14 юни 1981г. 

Адрес:гр.Гоце Делчев, ул. Щип“ 17 

Тел.:  0896 681951 
e-mail:  ninashopova81@gmail.com 
 

 



 

I. Общи сведения 
2. Образование: 
 Основно образование  
     1995 г. - Второ основно училище „Гоце Делчев“, гр.Гоце Делчев 
 Средно образование  
    1999 г. - НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев 
      - специалност – „Бизнес-администрация“ 
 Висше образование   
 2010 г. - ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград 
      - специалност - „Финанси“   
      - образователно-квалификацонна степен - магистър 
 2015 г. - ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград 
     - специалност - „Предучилищна педагогика“ 
     - образователно-квалификационна степен – магистър 
      - професионална квалификация – педагог, детски учител 
 



 
3. Трудов стаж: 

 От м.ноември 2014 
год. работя като 
детски учител в ДГ 
„Брезичка“ гр. Гоце 
Делчев. 

I.   Общи сведения 



 
 Участие в квалификация – семинар-практикум 

на тема: „Ранно детско образование в 
предучилищна възраст“, февруари 2015 г. 

  Обучение на тема: „Разработване на 
мултимедийни ситуации за работа с 
интерактивна дъска в детската градина“, май 
2015 г. 

 Курс за повишаване на професионалните 
компетентности: „Интерактивни методи и 
техники в обучението по БДП“,  

    ноември 2015 г. 
 Тематичен курс-уебинар „Портфолио  
    на ученика/детето“, ноември 2016 г. 

II. Педагогическа дейност   



 
 Обучителен курс на тема: „Иновативни 

педагогически техники за овладяване на проблемно 
поведение при децата от ПУВ“, януари 2017 г. 

 Обучение на тема: „Запознаване със софтуер за 
работа с интерактивна дъска“, април 2017 г. 

 Обучителен курс на тема: „POWER POINT 2016: 
Основи на създаването на презентации – начално 
ниво“, април 2017 г. 

II. Педагогическа дейност   



 
 Професионални компетенции и умения: 
 Организира и провежда педагогическата си 

дейност в съответствие с нормативните 
актове и образователни документи. 

 Води задължителната документация, 
свързана с дейността, която извършва. 

 Носи отговорност за грижата за 
физическото и психическото здраве на 
децата. 

 Провежда ежедневни занимания, с цел 
придобиване на конкретни занимания и 
умения от страна на децата. 

 Подбира и планира съответните 
материали и средства за изготвяне на 
конкретна образователна дейност. 

 Идентифицира необходимите потребности 
от образование. 

 

III. Компетенции и умения 



 
 Социални компетенции и умения: 
 Комуникативност и креативност при 

обучителните процеси. 
 Лоялност, отговорност и позитивно мислене. 
 Добра работа в екип. 
  Коректни взаимоотношения с колеги и родители. 
 Уважение и стимулиране уникалността и 

индивидуалността на всяко дете. 

III. Компетенции и умения 



 

 Технически умения и 
компетенции: 

 Съвременни професионални 
умения, свързани с 
модерните технологии на 
нашето време. 

 Много добра работа с 
компютър: Microsoft Office 
- Word, Excel, Power Point, 
електронна поща. 

 Работа с интерактивна 
дъска – Open Sankore; 
образователни уеб 
приложения. 
 

III. Компетенции и умения 



 

IV. Моята философия 

Най-големият знак за успеха 
за един учител е да може да 

каже: „Сега децата работят 
сякаш не съществувам!“ 

Мария Монтесори 



 

„… за да стане 
тестото добро, то 

трябва не просто да се 
меси, а да се меси с 

любов!“ 



 

V. Моите приоритети 

 Опазване живота и здравето на всяко дете 
по време на престоя в детската градина.  
 Подготовка на децата за училище. 

  Използване на информационни и 
комуникативни технологии – интерактивни 
игри, мултимедийни програми.  

  Организиране на възпитателно-
образователен процес насочен към 
нравственост и морални ценности.  

  Осигуряване на равнопоставеност за 
обучение на всички деца. Личностно развитие 
на всяко дете като самостоятелна и 
инициативна личност.  

 



 

V. Моите цели 

 Децата да се научат 
да общуват с 
връстници, с други 
деца и с възрастните. 

  Възпитаване в 
толерантност, 
нравственост. 
 

 Да се научат да 
откривателстват. 

  Да експериментират. 
  Да се научат да творят. 

 



 

Участие в нови курсове и семинари за 
повишаване на  квалификацията. 

 Запознаване с нови идеи, практики и 
инициативи, свързани с предучилищното 
възпитание. 

Морална и емоционална удовлетвореност от 
постиженията. 

Повишаване на компетентностите за 
създаване и използване на електронно учебно 
съдържание. 

Работа с родители. 

VI. Бъдещи планове 











Добрият учител, успелият учител е този, 
който може с обич и гордост да каже: 

 „Това са моите деца! Те са моето огледало!“  



„Всяко дете е безценно!  
     Всеки е Божие създание!“ 
  Майка Тереза 




