
Учителско     
портфолио

Ако гледаш година напред –
посади цвете. Ако гледаш десет 
години напред – посади дърво. Ако 
гледаш сто години напред –
образовай децата. 



Портфолио на Галина Василева Мирчева -

старши учител в ДГ №2 „Знаме на мира“ -

гр. Балчик, гр.“Калинка’’ 

За да си детски учител най-важното е да носиш в 
сърцето си любов към децата! Обичам професията си, 
защото е творческа и дава възможност за 
самоутвърждаване. Никъде другаде не бих се чувствала 
пълноценна и необходима, освен в детската градина при 
децата! 
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Раздел I –Общи сведения 
Казвам се Галина Василева Мирчева – старши учител в ДГ „Знаме 

на мира“ – гр. Балчик

 През 1980 г. завърших спортно училище в гр. Русе

 Висшето си образование завърших в ШУ „Епископ Константин 
Преславски“ – ОКС магистър със специалност детски и начален 
учител с английски език

 Работила съм като учител по физическо възпитание, начален 
учител и в момента работя като детски учител 

 Учебен предмет: Образователни направления според ДОИ: Български 
език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително 
изкуство, Конструирне и технологии, Музика и Физическа култура



Отговорности: Планиране и подготовка на възпитателно –
образователния процес: 

- Провеждане на образователно – възпитателна работа;

- Формиране на знания, умения, отношения и ценности;

- Диагностика на постиженията и развитието на 
децата;

- Организационни функции;

- Опазване живота и здравето на децата;



Раздел II – Професионални компетенции 
на учителя

 Социални умения и компетенции: 

- Работа в екип, взаимоотношение със социална среда и професионално 
обкръжение;

- Работа с родителите и организиране на кътове за нагледна 
информация;

- Отразяване на събития от ежедневието, професионалните успехи, 
участия и изяви на колектива;

 Организационни умения и компетенции:

- Организиране и провеждане на педагогическа дейност в съответсвие с 
изискванията, определени от различните нормативни и образователни 
документи;



- Участие в педагогически съвети, изпълнение на техните 
решения, участие в различни организационни и методически форми и 
иницитиви свързани с дейността на детската градина;

- Своевременно и коректно водене на задължителната 
документация, свързана с педагогическата дейност;

- Отговорност към състоянието и обогатяването на 
материално – техническата и учебна база;

Компютърни умения и компетенции: 

- Оперативна система, DOS, Windows, XP, Internet, Power Point



Раздел III – Философия на преподаване
„За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш

това, което правиш и тези, на които преподаваш!“

„Добрият учител е онзи, който постоянно усъвършенства
знанието и опита си, умее да приема съвети, да приема
критика. Преподаването е призвание, мисия, голяма
отговорност, но всичко това води до удовлетворение, особено
като видиш детската усмивка, когато видиш плодовете на
труда си реализирани.“

Моята роля на учител е да открия и развия талантите на
децата, да им подам ръка, когато имат нужда.



Раздел IV – Методическа дейност







Раздел V – Участия в квалификационни 
курсове

 През 1981 г. – курс квалификация в Института за 
усъвършенстване на учители “Д-р П. Берон“ гр. Варна

 През 2021 г. “Методика на обучението по БДП“ –
фондация Кузманов

 През 2022 г – „ Модели за позитивно общуване в 
детската градина“ – ДИКПО гр. Варна.



Раздел VI – Бъдещи планове

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

 Участие в нови курсове за усъвършенстване и повишаване на 
клалификацията;



ДЕТЕТО НЕ Е СЪД, 
КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ 
ЗАПЪЛНЕН, А ФАКЕЛ, 
КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ 
ЗАПАЛЕН!

ПЛУТАРХ
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