


Професионално портфолио 

на

Вера Маринска 
Старши учител

в ДГ “Снежанка“

гр. Гоце Делчев

Моята мисия е да работя с деца! 
Аз съм детски учител и всеки
ден за мен е истинско
приключение и 
предизвикателство, защото
имам невероятната привилегия 
и шанс да прекарвам дните си с 
БЪДЕЩЕТО!



Лични данни:

Име :Вера Кръстева Маринска

Родена : 19.12.1972 г.

Длъжност: Старши  учител в ДГ 
„Снежанка“ гр. Гоце Делчев

E-mail.vera.marinska@abv.bg

Семейно положение: Омъжена

Майка на едно прекрасно момче



Образование и професионален  опит 

❖ 30.11.1995 г. Диплом за висше образование от ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, специалност “Предучилищна 
педагогика“ – магистър

❖ Ноември 2007 - Пета професионална квалификационна степен

❖ Ноември 2008 - Четвърта професионално квалификационна степен

❖ Юли 2020 – Трета професионално квалификационна степен

❖ Сертификат за преминало обучение “Базови и специфични компютърни умения за учители“ – 04.2007 год. 

❖ Сертификат от обучение „ Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния 
процес. – 08.06.2011г. 

❖ Публикация в сп. „Дом, дете, ДГ“ бр.3 и 6 от 2013 год.

❖ Сертификат за обучение на тема „Развитие на емоционалната интелигентност при детето от предучилищна възраст“ -
14.02.2014г.

❖ Сертификат за обучителен курс на тема:  „Ранно детско образование в ПУВ“ – 02.2015 год.

❖ Сертификат за обучение на тема „Типови игри и  педагогическо взаимодействие в детската градина“ - Октомври 2016 год.

❖ Удостоверение на тема „Изработване на автодидактични игри за овладяване на знания и компетентности от децата по 
образователно направление Математика“ -22.05.2017г.

❖ Удостоверение на тема „Интерактивно обучение в детската градина“ – 29.11.2018г.

❖ Удостоверение на тема „Да пораснем заедно“ -2018г.

❖ Удостоверение на тема „ Иновативни техники за справяне с проблемно поведение“ – 22.02.2019г

❖ Удостоверение на тема „ Обща и допълнителна подкрепа“ – 15.03.2019г. 

❖ Удостоверение на тема „ Първа долекарска помощ“ – 17.03.2020г.

❖ Удостоверение на тема „ Диагностичната дейност на учителя“ – 19.05.2021г.

❖ Удостоверение на тема „ Портфолио на учителя и детето“- 01.12.2021г.



Вътрешно учебна квалификация 2021г.

 20.01.2021г. Семинар на тема „Запознаване на детето с права, правила и 

отговорности“ -3часа

 22.01.2021г. Семинар споделен опит на тема „Здравословна среда в 

условията на ДГ“ -3часа

 29.04.2021г. Запознаване с проект на тема „Аз знам какво ям“ -3часа

 21.05.2021г. Споделяне на добра практика на тема „Успешна адаптация 

на 3 годишните деца към детската градина“ -3часа

 30.05.2021г. Тренинг на тема „ Правилата дават сигурност, знанията и 

уменията самочувствие“ -4часа

 Общо 16 часа вътрешно учебна квалификация.



ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ и 

Приоритети в работата ми 

❖ Качествено образование и грижа за децата.

❖ Използване на иновативни и интерактивни методи на 

педагогическо взаимодействие.

❖ Осигуряване на подкрепяща и стимулираща обстановка. 

❖ Осигуряване и опазване на физическия и психически 

комфорт на децата.  

❖ Насочване на всички усилия за творческото и личностно 

развитие на децата, чрез играта, познанието и 

позитивната образователна среда. 

❖ Откриване и развитие на индивидуалните интереси и 

таланти на всяко дете.  

❖ Взаимодействие с родителите. 















Опис 

на документи за професионален стаж

№ 

по 

ред 

Наименование на учебното 

заведение 
Длъжност 

Дата на 

постъпване 

Дата на 

напускане 

1. ЦДГ №10 гр. Благоевград ДУ 16.05.1995 г. 30.06.1996 г. 

2. ЦДГ №6 гр. Благоевград ДУ 03.12.1997 г. 31.07.1998 г. 

3. ДГ „Снежанка” гр. Гоце Делчев Старши учител 10.09.2001 г.  

 



Мъдростта от миналото-

Вдъхновение за бъдещето




