
Девето основно училище  “ Панайот Волов”  
гр. Шумен 



УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО 
на  

Наталия Милкова Цветкова -Трендафилова 

        старши учител  по   география и икономика 



  1ОБЩИ  СВЕДЕНИЯ 
 

1. Представяне 
 Име:     Наталия Милкова Цветкова - Трендафилова 
Дата и място на раждане:   31  Август  1975г.,  
     гр. Левски, обл. Плевен 

Педагогически стаж:   21 г.  в Девето основно училище  
     „Панайот Волов ”  гр. Шумен 
 Длъжност:  старши  учител по география и икономика 
    в прогимназиален етап 
За контакт: 
  гр. Шумен, ул. Васил Дяков №7;                                                      GSM:  0878530313                   
  email: natalitrendafilova@abv.bg 

 
  
 
 

 



 
2. Образование 

               ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

 „Епископ Константин Преславски”  

Факултет по Биология 

         ДИПЛОМА 

 за висше образование 

на образователно – квалификационна степен 

МАГИСТЪР 

по специалност : Биология и география 

с професионална квалификация 

Учител по биология и география 

диплома серия ШУ - 98,  № 008684, Рег. № 17503   от 14.07.1998г. 

 

 

 

 

 



 
 3. Квалификации 
 СВИДЕТЕЛСТВО 

за  професионално - квалификационна степен 

за IV ПКС (биология и география),  

серия ПК № 56, рег. №6995 от 10.11.2007 г. 

• Текуща квалификация / Продължаващо образование 

• Външноинституционална  квалификация (  обучения с 
присъдени кредити  - Практически проекции на новите учебни 
програми в 5 клас, Методика за обучение на децата и 
учениците по безопасност на движението по пътищата) 

•       Вътрешноинституционална  квалификация 

  



Организационни умения и компетенции 

     Отлични организаторски умения. Умения за 
създаване на благоприятна атмосфера, която 
допринася и стимулира добрия психологически 
климат, коректни взаимоотношения,общуване и 
сътрудничество.  
     Умения за разрешаване на проблеми и взимане 
на решения. 



Социални умения и компетенции 

     Отлични комуникативни умения и способност за 
бързо адаптиране.       

  Позитивно мислене.  
  Лоялност, креативност, коректност и организираност.  
  Умения за работа в екип. 



Технически умения и компетенции 

    Работа с операционна система Windows, 
Microsoft Office, Internet 



 
  Моята философия 

             Живеем във време на глобални промени в създаването и 
разпространението на познания в социалния, политическия и 
икономическия ни живот въобще. Всеизвестно е, че имаме нужда 
от нови образователни модели, приложими към епохата, в която 
живеем, и не просто нови учебни модели, а изцяло нов поглед към 
процеса на образоване, точно съответстващ на нарастващата 
необходимост, технологичен прогрес и темпове на развитие на 
новото културно общество.  

           Преподаването е един непрекъснато развиващ се процес, в 
чийто център е поставен ученикът със своята индивидуалност.  

           Моята цел е да открия и развия таланта в едни и да насърча и 
поощря други да не спират да преоткриват себе си. 



 
  Моята философия 

                 

              Децата трябва да се учат от преживяванията и събитията в 
реалния живот и вниманието им трябва да бъде насочено към 
практическото приложение на изучаваното.    

              За съвременния учител вече не е достатъчно да използва 
знанията си само по педагогическите и психологическите науки, а 
и знания по информатика, информационни технологии, 
педагогическо моделиране и програмиране, владеене на чужд език и 
не на последно място – да продължава да обогатява и актуализира 
знанията си в сферата  на образованието. Това изисква един нов 
начин на мислене и търсене на нови стратегии, технологии и 
педагогически техники на преподаване-  ново предизвикателство, 
за което е важно учителят да бъде подпомогнат и мотивиран и 
от самите  ученици. 

 



 
В  своята дейност се стремя да развивам: 
 
 Ученическото творчество 

 Личността на учениците-взаимоотношения,     

      ценности 

 Интелекта и познавателните способности 

 Позитивни и ползотворни   

     взаимоотношения между учители, родители  

     и ученици 

 
 



 
Преподавателската работа ми дава възможност и 
формира умения за: 
  

рационални и емоционални отношения с отделните ученици  и 
делови отношения с другите учители и с родителите; 

придобиване на актуални знания с помощта на различни пътища 
за познание, предаване на придобитите знания чрез използването 
на различни методи и средства, съобразени с възрастовите  
особености на учениците; 

актуализиране, разширяване и задълбочаване на познанията за 
съвременните педагогически технологии и тяхното прилагане 
при конкретни педагогически задачи; 

управление на класа по време на разнообразни форми на класна и 
извънкласна работа; 
 

 


