


            Портфолио 

                                             на 

                           Снежана Стоилова  

                           Дерменджиева  

             

                        Стартши учител 



        Завършила съм висшето си образование в 

СУ”Климент Охридски”-филиал Благоевград. Имам 

втора квалификационна степен и сертификат за 

начинаещи по английски език и информационни 

технологии.Трудовият ми стаж е 34 години-10 години 

като директор и 24 години като педагог,от които 3 

години като главен учител. 



 " Учейки другите, човек учи и себе си."-
Сенека 

        Обичам работата си и децата с които 
работя.Няма как човек,който не е съгласен да 
учи цял живот да бъде добър учител. 
Преподаването е призвание,мисия и голяма 
отговорност. 

      В процеса на обучението се стремя да развивам 
творческото мислене и въображение на всяко 
дете.Отчитам ролята на семейството и смятам,че 
трябва заедно да работим върху развиването на 
индивидуалните потребности на децата. 
 



      В процеса на работа се стремя да развивам 

творческото мислене и въображение на децата. 

Стимулирам ги при дейности за насърчаване на тяхното 

най-вече практическо обучение и мислене, прилагам 

индивидуалния подход спрямо децата с цел, всяко едно 

от тях да получи необходимите знания по един или друг 

начин. 

     Създаване на възпитателно – образователен процес 

наситен с етиката на човешките взаймоотношения. 

      Пълноценна подготовка на децата за училище и 

създаване на условия за социална интеграция. 

      Изграждане на оптимизираща материална среда 

създаваща позитивна нагласа. 

 



       Работила съм 3 години с Професор Батоева на 

тема:”Подготовка на децата за писане”.Участвала 

съм в национална конференция по тази тема и имам 

публикация в книга за “Специалната подготовка на 

децата за училище”.Имам сертификати за 

квалификация по европейски проекти:на национално 

ниво-”Подготовка на учителите за работа с деца от 

подготвителна група” и на ниво детска градина-” 

Храна и стъпки из Европа”. 



      Да усъвършенствам уменията си в планиране и 

подбор на подходящи, нови и интересни методи, 

средства и материали за работа с децата. 

    Ориентирана съм към новаторските подходи в                 

обучението и   възпитанието на децата. 

     Да изваеш не с ръцете си, а с ума и поведението 

си творец от малкото дете, да го подкрепиш за 

най-великото нещо – да направи по-голяма 

крачка от теб, да те надмине в овладяването на 

природата и законите на обществото, е 

неповторимо!  Интерактивни методи на работа.  

 



      Силни страни в практиката ми като учител е 

емоционалността, хумора и натрупания опит.   

       Трите най-важни неща, които бих споделила с 

новопостъпили колеги е да бъдат уверени в мисията 

на учителската професия; да не забравят детето в 

себе си и да играят много с децата;  да работят с 

много обич, толерантност и търпение. 

      Според мен думата преподаване в детската градина 

не може да се подразбира в буквалния смисъл, по 

подходяща дума е взаимодействие с много действие. 



” Храна и стъпки 
                                                                                      
из Европа” 



 


