
Професионално портфолио

Полина Николова



Съдържание
Обща информация
Образование и квалификация
Професионален/учителски стаж
Философия, визия и ценности

1 За мен
1.
2.
3.
4.

Участие в обучения, семинари и други 
форуми за повишаване на квалификацията

2.Квалификация и професионално развитие
1.

Сертификати и други доказателства за 
участие в обучения и форуми за повишаване 
на квалификацията
Материали и илюстрации от педагогически 
дейности

3. Приложения
1.

2.



За мен

Име: Полина Николова

Обща информация

Длъжност: Учител целодневна организация на учебния ден

Училище: IX ОУ "Панайот Волов", гр. Шумен

Образование и квалификация
Образование/ Образователни степени: 
Висше образование - Специална педегогика - Логопедия ( бакалавър)
Висше образование - Иновации в началното образование (магистър)
Висшеобразование - Иновации в предучилищното образование (магистър)





Професионален/учителски стаж (години): 1 година и 10 месеца

Професионален/учителски стаж

2020 
-2021

1 година

9 мес.

2021- 
2022

2022-2023

1 мес.



Моята философия като учител
В моята учебно-възпитателна работа централно място заема ученика като личност и
като член на колектив. Отчитам индивидуалните способности и умения и работя за
развиване на необходимите компетенции.
 В учебните часове се старая ученика да затвърди старите знания, да получи нови и да се
развиват познавателните им способности, уменията им да анализират, синтезират и да
изказват мнения по даден проблем.
 Като учител се стремя да подпомагам и да направлявам обучаемия сам да достигне до
желаните резултати на даден етап.
Учителят трябва да бъде добър специалист, добър човек и добър приятел. Да умее да
слуша и преживява, да съветва, насочва и води напред.
 



Квалификация и професионално развитие
Участие в обучения, семинари и други форуми за повишаване на квалификацията*

Обучение / дата Обучителна организация Квалификационни кредити

"Агресия и агресивно
поведение"
26.11.2020 г. - 27.11.2020 г.

Регионален център за
подкрепа на процеса на 
приобщаващото 
образование област 
Шумен

1 

"Проблемно-ориентирано 
обучение за формиране на 
ключови компетентности"
 11. 12.2020 г. - 12.12.2020

Технически университет -
Варна 1

"Най - новите
информационни
технологии в процеса на
обучение"
06.03.2021 г. -13.04.2021 г.

"Просвета - София" АД 
гр. София 1



"Иновативни методи на 
преподаване"
 19.07.2021 г. - 21.07.2021 г.

Тракойски университет
Департамент за 
информация и повишаване 
квалификацията на 
учителите гр. Стара Загора

1

Обучение / дата Обучителна организация Квалификационни кредити

"Ролята на лидерството за 
повишаване качеството на 
учебно - възпитателния 
процес"
12.06.2021 г. - 13.06.2021 г.

Синдикат на българските 
учители - гр. София 1

"Всеки ученик - ще бъде 
отличник"
27.11.2021 г. - 28.11.2021 г.

Център за междуетнически 
диалиг и толерантност 
"АМАЛИПЕ"

1

"Особености при обучението
на съвременните деца и
ученици
22.01.2022 г. - 23.01.2022 г.

Бургаски свободен
университет

1



"Алтернативи по пътя
грамотността"
 29.01.2022 г. - 01.03.2022 г.

1

Обучение / дата Обучителна организация Квалификационни кредити

"Ефективни решения и
подходи в приобщаващото
образование.Адаптиране на
обучението за деца и
ученици с предизвикателно
поведение "
.22.01.2022г. - 24.02.2022 г.

"Просвета - София" АД 
гр. София 1

""Формиране на умения за
успешно прилагане на
уебната програма по
компютърно моделиране в
начален етап"
05.02.2022 г. - 19.03.2022 г.

1

1

"Просвета - София" АД 
гр. София

"Просвета - София" АД 
гр. София

""Прилагане на инструмент
за идентифициране на
маркери на риск при деца и
ученици и определяне на
възмовности за предоставяне
на допълнителна подкрепа "
13.05.2022 г. - 15.05.2022 г.

Национален център
 за повишаване

на квалификацията
 на педагогическите

специалисти



Приложения
Приложение 1 - Сертификати и други доказателства за участие в обучения и форуми за
повишаване на квалификацията









Приложение 2 - Материали и илюстрации от педагогически дейности
















