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1. Общи сведения

Име Фамилия: Нина Тошкова

Гражданство: България

Дата на раждане: 09.11.1987

Образование: Висше, степен магистър

Диплома №: ПУ – 2016 № 063772/2016

Дата на завършване: 2016

Специалност: Български език и литература, ПНУП

Квалификация: учител по БЕЛ, педагог, детски учител и начален учител

Общ трудов стаж: 6г. 1м., придобит към 01.02.2019

Педагогически стаж : 6г. 1м.

Педагогически стаж в текущото учебно заведение: 5г. 4м.





2. Философия на преподаване:
/според длъжностната характеристика - разгледайте новите длъжностни характеристики/

‘’Работат на учителя е да  накара учениците си да прозрат собствената си вътрешна сила и 
жинеспособност.“ – Дж. Кембъл
Учителят е този, който трябва да намери подходa към всеки един ученик, да открие неговите силни
страни и да ги използва максимално в часа, за да може да улесни намирането на пътя за усвояване
на знанията и да накара детето да се чувства пълноценно.
Необходимо е ние, учителите, да осигурим възможност на учениците да мислят самостоятелно и 
съзнателно да действат в процеса на овладяване на знанията, уменията и навиците.
Приемам всеки ученик с индивидуалите му способности и облик. Не се опитвам да го променя, а 
доразвивам силите му страни. Задачата ни е да стимулираме и поддържаме собствената умствена
дейност на учениците, да ги научим да използват методи, които възбуждат самодейността им.
Аз лично виждам самостоятелната работа като основа за всяко плодотворно учене. При обучение, в 
което се проявява по-голяма самостоятелност, те, наред с усвояване на знанията, развиват и 
способностите си.
В работата си с колегите, търся ценното във всеки от тях, държа на хармоничните отношения и 
приемствеността помежду ни, целейки създаване на благоприятна  и носеща резултати обстановка  
за работа.



2016/2017г.

Квалификации

 Сертификат №4880 за успешно завършване на квалификационен 
семинар на тема: „ Работа с родители във връзка с осигуряване на 
приобщаващо образование на деца и ученици“

 Сертификат №1853 за успешно завършване на квалификационен 
семинар на тема „ЗПУО- новости и предизвикателства. Държавни 
образователни стандарти“















2017/2018г.

Квалификации

 Удостоверение регистрационен №9410/2017г. на Нина Атанасова 
Тошкова на тема: „Самооценяване –процес на изготвяне на 
вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование“



Удостоверение за завършен обучителен курс №19449/29.04.2018г. 
на тема:“Иновативни педагогически техники за овладяване а 
проблемно поведение при децата – тревожност, страх, агресивност 
и др.“

Портфолио – същност, значение, видове портфолиа – СУ „Любен 
Каравелов“, гр. Пловдив 29.01.2019г.

2018/2019г.





Минал опит
В краткия си педагогически стаж обучавах надарени ученици, такива с друг майчин език, 
ученици със специални образователни потребности, ученици с обучителни трудности. В 

работата си търсех и използвах, както утвърдени добри педагогически практики, така и нови 
модели на преподаване.

Модел на преподаване при 
надарените деца е адаптивна 

техника на учене.

Цел: надарените ученици да не 
губят интерес.

Модел на преподаване  при 
деца със СОП е учене чрез игра.

Модел на преподаване при 
ученици с обучителни 

затруднения е учене с техники 
за мотивация. Цел- да се 

предизвика емоция.



4. Отговорности на учителя
Отговорност за живота и здравето на децата, както по време на образователния 
процес в учебен час, така и по време на други мероприятия и извънкласни 
дейности;
Планиране, организиране и провеждане на образователния процес съобразно 
възрастовите потребности на учениците, както и на възможностите за 
развитието им;
Създаване и поддържане на стимулираща подкрепяща образователна среда и 
позитивна дисциплина, които насърчават развитието на учениците, на коректни 
взаимоотношение, конструктивно общуване и сътрудничество както между 
учител и ученици, така и между самите ученици;
Оценяване напредъка на учениците, насърчаване постиженията или оказване 
на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в 
образователната и социална среда, съобразно специфичните им потребности;



5. Научно - методическа дейност



Учебна, 

справочна 

литература по 

предмета и 

нагледни 

средства, 

използвани от 

учителя и от 

учениците

Използвани 

образователни 

технологии и 

интерактивни 

техники

Измерители на 

качеството на 

обучение на 

учениците





Учебна, справочна литература по предмета и нагледни средства, 
използвани от учителя и от учениците

 учебно-методическата 
литература е съобразена с ДОС, 
УУП, УП по БЕЛ, Стратегията за 
развитие на училището, 
възрастта и индивидуалните 
потребности и интереси на 
учениците

 електронни учебници ;

„Мозабук“, „Уча се“

 собствени електронни ресурси/ 
презентации, приложения, 
мултимедия и др. /

https://ucha.se/profile/
https://ucha.se/profile/
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Anubis-Bulvest-Reader/Anubis-Bulvest Reader.exe
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Anubis-Bulvest-Reader/Anubis-Bulvest Reader.exe
https://ucha.se/profile/
https://ucha.se/profile/


Използвани образователни технологии и 
интерактивни техники











Измерители на качеството на обучение на учениците

 ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИТЕ: изказване на 
мнение по зададена учебна тема, тетрадки за самоподготовка, 
помагала за самоподготовка, работни листове, продукти от 
творчески дейности, всяка публична изява на творчески 
заложби.

 УЧЕНИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ: работа по проекти в малки групи;

 ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ: разговори, 
консултации, родителски срещи, периодични анкети за 
проучване на нагласите и очакванията.



6. Резултати от педагогическата дейност

Резултати от изпити на ученици
входно - изходни нива   



Участие и класиране на олимпиади, 

състезания и конкурси

Резултати от Национално външно оценяване 

и Държавни зрелостни изпити по БЕЛ

Реализация на ученици (постъпили във ВУЗ, 
реализация по дисциплина

2016/2017г.

2016/2017г.

2016/2017г

2017/2018г

2017/2018г 2018/2019г

2018/2019г

2018/2019г2017/2018г



Резултати от изпити на ученици /входно - изходни нива/



Участие и класиране на олимпиади, състезания и конкурси 



Резултати от Национално външно оценяване и 
Държавни зрелостни изпити по БЕЛ



7. Обобщение на опита

опит тема обхват резултат

Открити уроци 

Споделени добри 
практики

Участия в проекти

Извънкласни 
дейности

Организиране на екскурзии, морски 
училища, посещение а музеи, театрални 
постановки, концерти, мюзикъл, балет, 
образователен концерт към фондация 
„Фортисимо“.

100 ученици 100 ученици, поставени в 
извънучилищна обучаваща 
среда.

Публикации
/включително в интернет/

приложение



8. Работа в педагогически колектив, с колегиум или външни звена

Съвместни инициативи с колеги от 
текущото училище

Име, инициатива, брой участници, име на друг преподавател, цел, 

резултати

Съвместни инициативи с колеги от други 
училища

Празник на таланта – „Кой е по-, по-, най-“ , организиран и 
реализиран с над 10 детски градини, над 70 участници- деца, 
които рисуват, пеят и танцуват. В проекта участват учители, 
ученици и родители от СУ „ Л. Каравелов“ – домакин, родители 
на участващите деца и техните учители.

Съвместни инициативи с неформалния
сектор

Съвместни инициативи с училищно
настоятелство

Благотворителен концерт на училището. Участват 22 деца.

Други дейности Участие на класа в благотворителна инициатива „ Бебе Марая“ 
в базара и в концерта.



9.Оценка и резултати/ Самооценка

/По раздел „ Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа“ точка „г“/

Период: 2016 - 2020 г.



10. Бъдещи планове - описателна част
Изключително важен раздел описващ насоката и пътя, по който вървите.

• Планове в краткосрочен и дългосрочен аспект;

• Идеите Ви за кариерно развитие;

• Планове за личностно развитие ( нови компетенции и квалификации) и др.



11. Приложение

Списък и образци от творчески 
работи на учителя; учебно-
изследователска работа;проекти и 
др. 

Снимки, записи от проведени 
мероприятия

Програми за ЗИП, ИЧ, тематични 
работни планове и др.



Списък и образци от творчески работи на учителя; 
учебно-изследователска работа;проекти и др. 



Снимки, записи от проведени мероприятия



Програми за ЗИП, ИЧ, тематични работни планове и 
др.


