
Портфолио
на

Доника Илиева Доновска
учител „ЦДО“ в 40 СУ „Луи 

Пастьор“



Съдържание 
• Раздел I: Представяне

Образование

Квалификации

Педагогически стаж

• Раздел II: Философия на преподаване

• Раздел III: Педагогическа дейност

• Раздел IV: Методическа дейност

• Раздел V: Извънкласни дейности

• Раздел VI: Бъдещи планове



Раздел I : Представяне

"Училището е работилница, където 
се формира мисълта на 
подрастващото поколение, и трябва 
да го държите много здраво, ако не 
искате да изпуснете бъдещето от 
ръцете си." - Анри Барбюс

Живеем в динамичен свят с много 
промени и предизвикателства 
изискващи бърза адаптация. Затова 
най- важното е да умеем да 
приемаме тези предизвикателства и 
да се адаптираме към изискванията 



Лични данни
• Име: Доника Илиева Доновска
• Образование: Софийски университет  „Свети Климент Охридски”-
Факултет по науки за образованието и изкуствата
• Образователно квалификационна степен: магистър 
(семестриално завършила)
• Специалност: Начална педагогика

• Образование: висше- ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий”- Философски 
факултет

• Образователно квалификационна степен: бакалавър

• Специалност: Психология

• Специализация: Център за професионално обучение „Знание”

• Професионална квалификация:  Възпитател във възпитанието и 
отглеждането на деца 
• Работни езици: Английски език

• Настояща месторабота: 40 СУ „Луи Пастьор“ Заемана длъжност: 
учител ЦДО 

• Педагогически стаж: 4 години.



Раздел II: Философия на 
преподаване

• "Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, 
а факел, който трябва да бъде запален." - Плутарх

• Вярвам във възможностите на всяко дете. Всеки 
ученик има силни страни и целта на 
образованието е да ги открие и надгради. Освен 
основната цел на преподаване и усвояване на 
определена информация, се стремя да  помогна 
за развитието на ключови компетентности, 
способности и умения за живот, необходими на 
учениците в съвременното общество.  Да включвам 
всички ученици в учебния процес. Да развивам и 
насърчавам познавателната активност. Да 
насърчавам инициативността на учениците да 
предлагат различни решения на даден проблем.  
Да формирам нравствени ценности. Да ги науча 
да приемат различните деца, да бъдат толерантни, 
да им помагат, да им се усмихват, да си говорят с 
тях, да си играят в училище заедно. 



Раздел III: Педагогическа дейност

Курсове за повишаване на педагогическата квалификация:

• Завършен обучителен курс ”Професионалният стрес-практически 
техники за превенция и справяне със стреса на работното място” -
рег.N 3091/19. 02.2018 г. – 1 квалиф. кредит;

• „Усвояване на основни умения при работа с подрастващи“- рег.N 
5550/12.12.2018 г. – 1 квалиф. кредит;

• “Изследователски подход в обучението па математика в начален курс” 
-рег.N 2881/2020 г. – 1 квалиф. кредит;

• „Педагогика за развитието на творческо мислене - лаборатория“ -
рег.N 2292/25.05.2021 г. – 1 квалиф. кредит.



Вътрешна квалификация

• „Работа в електронната платформа за дистанционно обучениеTeams“ –24.09.2020 г.;Зоя Проданова, 
зам. директор,4 академични часа

• „Иновации и модерни технологии в преподаването и общуването”по проект „Как да бъдем училище 
на 21 век”, в рамките на Европейската програма за подкрепа на образованието, обучението, 
младежта и спорта „Еразъм+” -22.10.2019 г.; Димитрина Стоева, начален учител, базов учител на С У „ 
Св. Кл. Охридски,3 академични часа

• „Наркотични и упойващи вещества –рискове и опасности”-17.12.2019 г.; Красимира Александрова, 
педаг. съветник –3 акад.часа

• „Как да приобщим децата/учениците със специални образователни потребности /СОП/ и да 
спомогнем за преодоляване на предразсъдъците към тях от страна на останалите ученици“ -
03.02.2020 г.;Красимира Александрова, педагогически съветник,3 академични часа

• „Превенция на инфекциозни заболявания в училище –КОВИД 19. Предпазни средства и 
профилактични мерки“–20.03.2020 г.;Емилия Иванова, медицински фелдшер,3 академични часа

• „Нека бъдем приятели –заедно срещу агресията и насилието“–02.09.2020 г.;Стефка Спасова, зам. 
директор,3 акад. часа.

• „Компютърно моделиране в начален етап“-11.09.2020 ч.;Еленка Запрянова, главен учител,3 
академични часа

• „Визия за бъдещето”по проекта BEACON -BridgingEuropean and Local Climate Action (”Мост между 
действията за климата наЕвропейско и на местно ниво”) –13.10.2020 г.;Росица Тенжова, главен 
учител,3 академични часа.

• „Развитие на позитивна училищна култура“–17.11.2020 г.;Антоанета Кръстанова, директор,4 
академични часа

„Изграждане на включваща среда. Социално-емоционално учене“–по лидерска програма за 



Педагогически подход

• Преглед на преподадения учебен материал и необходимите 
понятия. 

• Степенуване по трудност на учебните предмети, включени в 
самоподготовката. 

• Усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с 
разбиране. 

• Стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и 
предизвикателства. 

• Старателно написване на домашните работи и усвояване 
на учебното съдържание.



Методи на преподаване
• Преглед на преподадения учебен материал и необходимите 

понятия.

• Степенуване по трудност на учебните предмети, включени в 
самоподготовката.

• Усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с 
разбиране. 

• Стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и 
предизвикателства.

• Старателно написване на домашните работи и усвояване на 
учебното съдържание.

• С оглед повишаване качеството на обучението, старая се да 
включвам прилагане на иновативни педагогически методи, групова 
работа, индивидуален подход, работа в малки групи, ролеви игри, 
интерактивни упражнения и упражнения, свързани с развиване на 
логическото мислене на учениците, на паметта и въображението.



Раздел IV: Методическа дейност
Методически материали
• Използвам дидактични методи – разказ, беседа, диалог, 

наблюдение, дискусия, демонстрация, практически упражнения и 
занятия, а също така и устно изпитване, диктовка, тест и др. За целта 
използвам широко различни дидактични материали, сборници, 
помагала и учебници, извън тези, определени с тематичен работен 
план. Често и материали от електронната мрежа /Интернет/, 
преценени от мен като подходящи. Според нуждите използвам 
формите на фронталната, индивидуалната и груповата работа.

• Образователни и учебни планове и програми; учебно –
методическа литература; научни разработки; реферати.

• Следене на всички актуални документи, публикувани в МОН; 

• Учебници, учебни помагала, табла и други дидактични материали, в 
съответствие с приетите към настоящия момент учебни планове; 

• Участие в квалификационни курсове, обучения и програми.



Извънкласни 
дейности



Творчество



Раздел VI: Бъдещи 
планове

• Успешно дипломиране.
• Пета 

професионалноквалификационна 
степен.

• Участие в квалификационни курсове, 
обучения и програми.


