
Портфолио

на Бойка Василева Орешарова

Спортно училище – гр. Сандански



Учителското портфолио – знак за 
качеството на педагогическата дейност

 Портфолиото на учителя е 
доказателствена колекция от 
документи, показващи 
професионалния път на 
учителя и придружаващи 
професионалната му 
биография. 

 Портфолиото е отворено и 
подлежи на изменение, 
допълване и актуализиране. 



За мен
І. Лични данни

Име, презиме, фамилия:                         Бойка  Василева Орешарова
Настояща месторабота: Спортно училище – гр. Сандански
Образование: Висше 
Заемана длъжност:                                 Старши учител по български език и                       

литература
Педагогически стаж:                               32 години 
E-mail: boika_oresharova67@mail.bg

ІІ. Образование 
1. Висше образование:  ПУ «Паисий Хилендарски”

Магистър - Български и руски език

2. Полувисше образование:   Институт за начални и прогимназиални  
учители „Д.Петров” - гр.Смолян

2.1. Специалност:  Учител по български език и литература,   
руски език и трудово обучение



За мен
ІІІ. Професионален опит
Дата:                                                   От 2011г. до настоящия момент
Име  на                                                Спортно училище - гр. Сандански
работодателя:
Сфера на работа:                                 Образование 
Заемана длъжност:                               Старши учител по български език и 

литература

Дата:                                                   1995г. – 2011г.
Име  на                                                СООУ „ Пейо Яворов”, гр. Сандански
работодателя:
Сфера на работа:                                 Образование 
Заемана длъжност:                               Старши учител по български 

език и литература  и   руски 
език

Дата:                                                   1989г. – 1993г
Име  на                                               ОУ „Хр. Смирненски”,

с. Вакарел,  обл. София
работодателя:
Сфера на работа:                                 Образование 
Заемана длъжност:                              Учител по български език и

литература  и  трудово обучение



За мен

ІV. Квалификации

1. ПКС

 Свидетелство за професионално-квалификационна дейност -
Четвърта професионално-квалификационна степен –
2018 г.

 Свидетелство за професионално-квалификационна дейност -
Пета професионално-квалификационна степен – 2017 г. 



За мен

ІV. Квалификации

2.Обучения 

● Курс по английски език - І ниво – 2003г. 

● Базови и специфични компютърни умения на учители по чужди 
езици – 2006г.

● Методика на обучението по БДП /V-VIII клас/ - 2007г.

● Превенция на агресията в училище – 2008г.

● Обучение на оценители на тестови задачи със свободен 
отговор по български език и литература – 2010г.

● Обучение „Да комуникираме Европа заедно” – 2014г.

● Превенция на училищния тормоз – 2015г.

● Възстановяване на рецептивния контекст на българската 
литературна класика – 2015г.



За мен

2.Обучения 

● Проектно базирано обучение по български език и литература –
2017г.

● Четивната грамотност на учениците и оценяването PISA 2018г. 
– 2017г.

● Работа с електронен дневник – 2018г.

● Оценяване на писмени работи от НВО по български език и 
литература в  7. клас – 2018г.

● Базови реанимационни мероприятия с използване на 
автоматичен външен дефибрилатор – 2019г.

● Трудови, социални и осигурителни права – 2019г.

● Безопасност на движението по пътищата. 

Методика на преподаване – 2019г.

● Работа с платформа за дистанционно 

проверяване на тестови форми – 2019г.



За мен

2.Обучения 
● Работа с интерактивна дъска – 2019г.
● Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови 
форми – 2019г.
● Иновативно училище – 2020г.
● Методи за оценяване на четивната грамотност в 
международното изследване PISA 2022 – 2020г.
● Взаимоотношения ученик, родител и учител. Приложими 
практики за педагогическите специалисти – 2020г.
● Техники за работа при професионално изчерпване и стрес –
2021г.
● Прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на 
ученици в риск от преждевременно напускане на 
образователната система и за диференциран подход при 
определяне на потребностите им от представяне на 
индивидуална подкрепа – 2021г.



За мен

2.Обучения 

● Ненасилствена комуникация – осъзнато общуване без 

агресия. Ефективни техники за преодоляване негативизма на 
ученици и родители – 2021г.









Моите 
отговорности

● Старши учител по БЕЛ – VI, VІІI, X и XI клас 

● Оценител в Националната комисия за  
проверка и оценка на тестове от НВО по  
БЕЛ в  VІI клас/2011 - 2022г./ 

● Класен ръководител на VIII клас 

● Председател на СД на НУС при Спортно 
училище, гр. Сандански

● Председател на ПК за чествания, празници и 
годишнини

● Член на Етичната комисия



Философията

ми на 
преподаване

“За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш 
това, което преподаваш, и тези, на които преподаваш.”

В. О. Ключевски

 Учителят трябва да е  умен, подготвен и компетентен.

 Той трябва да умее да създава атмосфера на уважение, обич и 
доверие – «позитивна класна стая», в която  ученикът  да се 
чувства комфортно, можещ, значим, необходим и да пожелае 
да учи, да развива уменията си и да умножава знанията си.

 Фокусирането върху индивидуалните потребности на 
учениците в процеса на учене и откриването на силните им 
страни  и тяхното надграждане е изключително важно. Успехът 
на всеки ученик е индивидуален. Всяка една крачка напред  е 
успех.

 Добрият учител трябва да умее да преподава качествено и 
образно, на достъпен и разбираем език, да усъвършенства 
постоянно знанията и опита си, да бъде иновативен, да умее 
да приема съвети, да приема критика. 

 Добрият учител трябва да има отговор на въпроса „Това защо 
го учим?“.



Философията ми на преподаване

“ Ако днес преподаваме така, както сме преподавали 
вчера, ние ограбваме нашите деца за утре.”

Джон Дюи

 Силата на учителстването се състои в творческия характер 
на дейността, която вършим. Убедена съм, че в момент, 
когато човешкото развитие е причина за значителни 
реформи във всяка една сфера от социалния живот, 
излизането от рамките на традиционния  час, 
иновативността в преподаването и използването на ИКТ са 
ключът към успеха в образованито. Учениците  с  интерес 
и желание работят по проекти, изготвят презентации и 
табла, участват в игри. Това ги прави по-отговорни, 
толерантни, стимулира мисленето им и генерирането  и 
обмяната на идеи, спомага за преодоляването на 
бариерите в общуването.

 Традиционният учебен час не може да се игнорира 
напълно, но е ефективен, когато е насочен към активно 
обучение – проектно базирано, проблемно базирано, 
учене чрез опит, учене чрез проучване.



Методи на преподаване

 Беседа
 Дискусия
 Задачи
 Игри
 Работа в екип
 Презентация 
 Проект
 Мозъчна атака
 Мисловни карти
 Дебат
 Симулация
 Лекция



Награди

 Община Сандански-
24 май 2014г.

 За доказано 
педагогическо
майсторство

 Аз и Мариела Иванова –
2.място на Областен кръг 

на олимпиадата по БЕЛ 
за V клас.

Наградени сме с плакети 
от Община Сандански.



Награди
 Община Сандански-

24 май 2020г.

 За принос в развитието 
на образователното 
дело



Успехите на учениците ми

 През 2008г. ученичката Мария Владикова участва в 
областен конкурс за есе, организиран от евродепутата 
Мария Габриел. Бе класирана на ІІІ място и посети 
Европарламента в Брюксел.



Успехите на 
учениците ми

Традиционно всяка 
година ученици от 
Спортно училище - гр. 
Сандански участват в 
Националните 
състезания по БЕЛ 
„Любословие” и 
“Стъпала на знанието”. 
Йордан Харизанов, 
Мариела Иванова, 
Михаела Граматикова, 
Мартин Иванов, 
Костадин Апостолов и 
Васил Радулов са 
класирани на първите 
места.



Успехите на 
учениците ми

Национално състезание по 
БЕЛ „Стъпала на знанието” 

Костадин Апостолов се 
класира за престижния  І 
кръг през 2017/2018 учебна 
година.

Плакет от Община 
Сандански – 2018г.



Успехите на 
учениците ми
(2018/2019г.)



Успехите на 
учениците ми
(2018/2019г.)



Проект “Твоят час”



Проект “Твоят час”



Честване на празници



Честване на празници
 Изпращане на Випуск 2019г. - моите пораснали 

момчета



Честване на празници

 Изпращане на Випуск 2019г. - моите пораснали 
момчета



Честване на 
празници

 Откриване на 2019/2020 

учебна година

 Откриване Откриване на 2019/2020 учебна година

Моите бъдещи шампиони



На екскурзия


