
ПОРТФОЛИО

на Яна Огнянова Кубадинова



ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

 Яна Огнянова Кубадинова

 Родена на : 11.09. 1989г.

 Образование: висше

 E–mail: yana_kubadinova@abv.bg



ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:

• Дати (от-до) 09.2013 г.- 06.2018 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ШУ „ Епископ Константин Преславски”

Предучилищна и начална училищна педагогика-
бакалавър

• Наименование на професионална класификация
Детски учител. Начален учител

• Дати (от-до) 09. 2003 г.- 09. 2008 г. 

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

ГПЧЕ „ Никола Йонков Вапцаров” гр. Шумен

• Основни предмети/застъпени професионални умения

Чуждоезиков профил- средно образование

• Дати (от-до) 09. 1995 г.- 09. 2002 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
II  ОУ „ Д-р Петър Берон” гр. Шумен

• Наименование на придобитата квалификация-начално и 
основно образование



ТРУДОВ СТАЖ:

• Дати (от-до) От  09.2018 

• Име и адрес на работодателя

Гр. Шумен II ОУ „ Д-р Петър Берон”

• Вид на дейността или сферата на работа Учител ГЦОУД

• Дати (от-до) 09.2016 - 05.2017 г.

• Име и адрес на работодателя Гр. Шумен  II ОУ „ Д-р Петър
Берон”

• Вид на дейността или сферата на работа Учител ЦДО

• Дати (от-до) От 04.2011 г.

• Име и адрес на работодателя Гр. Шумен „Младежко
развитие и закрила „  ЕООД  

• Вид на дейността или сферата на работа Възпитател



Company Logo



Квалификационна дейност:

Тема на квалификационната 
форма година

Тема на квалификационно-то 
обучение 

година Документ Организатор/ институция

Методи и подходи при работа с 
хиперактивни деца и деца с 
нарушена концентрация на 
внимание 

2022г. удостоверение РААБЕ България ЕООД

Методика на обучението по 
компютърно моделиране в трети 
и четвърти клас 

2022г. удостоверение Дидакта консулт/ център за 
професионално обучение 
„Професия 21 век“







Умения и компетенции

 Работа с компютър / Windows, Microsoft Office Word, 
Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point, GIMP, 
Internet/, Scratch; платформи за онлайн обучение /ZOOM, 
Microsoft Teams/; Blackboard, Code.org;създаване на 
онлайн работни листи и дидактически материали, чрез: 
„liveworksheets“, „wordwall.net“, офис техника, 
мултимедия…

Умея да създавам и поддържам благоприятна атмосфера, 
която допринася и стимулира добър психологически климат, 
коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и 
сътрудничество. Тези умения са ми от полза по време на 
учебния процес, при работата ми с учениците, в колектива, 
на работното ми място и извън него.



ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ

 Ролята ми като учител е да открия и развия таланта 
на ученика, да му подам ръка и да го насочвам, 
когато има нужда;

 Да формирам нравствени ценности у учениците;

 Да включа всички ученици в процеса на учене, да 
изградя навици за любознателност и култура на 
учене.



Планиране, организация и провеждане на самоподготовката.

Планиране, организация и провеждане на занимания по 
интереси в свободното време на учениците.

Осъществяване на възпитание, подкрепа на учениците.

Опазване живота и здравето на децата.

Моите отговорности 
свързани с :



НАУЧНО–МЕТОДИЧНА 
ДЕЙНОСТ

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

В работата си използвам:

 учебници, учебни тетрадки и помагала;

 презентации,, беседи и демонстрации;

 методическа литература;

 обогатявам учебния материал с любопитни и 
интересни факти.



ФИЛОСОФИЯ НА 
ПРЕПОДАВАНЕТО

Учителската професия е много отговорна. Истинският 
педагог е възпитател .Той умее да разбира вътрешния свят на 
децата такива, каквито са. Еднакво да обучава всички деца.
Ние подготвяме и изпращаме едни ученици в големия живот , 
посрещаме други, а учителят остава същият съветник и 
приятел , водещ ги в света на знанието.


