
ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО
ПОРТФОЛИО

НА

Марин Белев Топалов

Старши учител  по професионална подготовка  в професионална гимназия
по селско и горско стопанство-гр.Кърджали

УЧИЛИЩЕТО,В КОЕТО ПРЕПОДАВАМ Е С 60 ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ  В
ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАДРИ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО И
ГОРСКО СТОПАНСТВО.

Завършил съм  Висш селскостопански институт ,,Васил Коларов‘‘,гр.Пловдив
през 1988 год.,като инж.агроном с образователно-квалификационна степен :
магистър; специалност :Полевъдство



Придобил съм учителска правоспособност в Централен институт за
усъвършенстване на учители към Софийски университет „Св.Климент
Охридски“-гр.София с призната квалификация –„ Учител по общотехнически и
специални учебни предмети“през 1993 г.
ТРУДОВИЯТ МИ СТАЖ КАТО УЧИТЕЛ Е 30 Г.

за контакти: mildis@abv.bg

Мотивите ми за изготвянето  на това портфолио са:

 Персонализацията на учителския ми труд, включваща неговото развиващо и
диференцирано оценяване;

 Потребността от сигурност в работата ми, особено в рискови
професионални ситуации;

Педагогическа дейност

Дейността ми като преподавател е свързана с изграждането на добри
взаимоотношения и организационни връзки с:

 Управленския и административен персонал на училището;

 Ученици и родители;

 Колеги от други училища;

Моите отговорности

 Оказване на методическа помощ на колеги от други направления;

 Подготовка на ученици за участие в конкурси и състезания;

 Организиране и провеждане на вътрешни състезания и конкурси;

 Участие в работни групи и комисии с определена насоченост;

 Класно ръководство;

 Провеждане на консултации с ученици;



Философия на преподаване

 Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е
учителят да отстъпи от познатата водеща позиция на недвусмислен
авторитет, към тази на подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява
обучаемия сам да достигне до желаните резултати на дадения етап. От
пасивни слушатели, които приемат безкритично учебния материал,
учениците от своя страна да се превръщат в активно пресъздаващи и
творчески представящи се личности, интерпретиращи необходимата
информация.  За съвременния учител вече не е достатъчно да използва
знанията си само по педагогическите и психологически науки, а и знания по
информатика, информационни технологии, педагогическо моделиране,
програмиране.Учителят не трябва да се ограничава в рамките на ДОС ,а да
проявява творчество при изготвянето на тематичните планове по съответния
учебен предмет.

/ето един час по учебна практика "Растениевъдство"-10 клас /



Основни функции

 Планиране и подготовка на учебния процес;

 Провеждане на консултативна дейност с ученици;

 Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники,
които:

- дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация;

- отговарят на различни образователни потребности на учениците;

- мотивират учениците и стимулират личностното им развитие;

- реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки;

 Обогатяване на учебния процес с интересни факти и занимателни
елементи;

 Използване на учебно-технически средства и материали, подходящи за
постигане на оптимални резултати в конкретна учебна ситуация;

 Опазване живота и здравето на учениците;

КУРСОВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ:

1.,,ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ“-ЦЕНТЪР,,ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ‘‘-гр.СОФИЯ
-/09.10.2005г./

2.,,БАЗОВИ И СПЕЦИФИЧНИ КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ НА
УЧИТЕЛИ“-НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕНТЪР- гр.СОФИЯ -/21.01.2007г./

3.,,ПРЕВЕНЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО НАСИЛИЕ,АГРЕСИЯТА И ДРУГИ НЕГАТИВНИ
ПРОЯВИ“-НИОКСО-гр.БАНКЯ-/23.06.2014г.-27.06.2014г./

/НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА
ОБРАЗОВАНИЕТО/



4.,,ПРЕЗЕНТАЦИОННИ  УМЕНИЯ‘‘-СДРУЖЕНИЕ ,,АЛТЕРНАТИВА  ЗА
ТЕБ“-гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО-/22.09.2017г.-23.09.2017г./

5.КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНЦИЯ: "ИНДУСТРИАЛНИ
ОТНОШЕНИЯ"ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ"МОЕТО
ПЪРВО РАБОТНО МЯСТО"ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018
ГОД.-ГР.КЪРДЖАЛИ/28-29.11.2017г./

6.,,УПРАВЛЕНИЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ  В ОБРАЗОВАТЕЛНА
СРЕДА“- СДРУЖЕНИЕ ,,АЛТЕРНАТИВА  ЗА ТЕБ“-

гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО-/19.05.2018г.-20.05.2018г./


