
Портфолио 

 

на 

 

Стефка Николова 

Йовкова 

 

Главен учител при ДГ 

“Здравец”  

гр. Горна Оряговица 

 

 



Аз обичам своята професия! 

 

Благословена съм, че си избрах съдба такава: 

Да бъда всеки ден от обич завладяна! 

И тази обич от сърце да давам –  

без дори за миг да съжалявам! 



Моята философия 

 
 Аз съм детски учител. Когато съм на работното си място 

знам, стремя се и децата да усетят, че аз съм тяхна майка. 

Моя е отговорността за тях. Аз ще ги гушна и успокоя, когато 

са тъжни. Зачитам мнението им и уважавам техните решения. 

Аз ще ги поощря и похваля, когато заслужават. Стимулирам 

ги да проявяват креативност и творчество. Пея и танцувам, 

рисувам, скачам и играя, за да могат моите възпитаници да 

са щастливи и спокойни /а и техните родители/ при престоя 

си в детската градина. Подкрепям ги докато имат нужда, за 

да продължат пътя си нагоре. Отчитам ролята на 

семейството и се стремя да работим заедно, за да постигнем 

най-доброто за всяко дете. 



Моите приоритети 

 
 Уважение към детската личност 

 Обогатяване социалния опит на децата 

 Добронамереност и позитивно отношение към децата 

 

Моите цели 

  Стимулиране и насочване на детското развитие към успешно 

реализиране в живота 

 Създаване на възпитателно-образователен процес, наситен с етика 

в човешките взаимоотношения 

 Осигуряване правото на участие на семейството в реализиране на 

единен възпитателен процес 

 Изграждане на оптимизирана материална среда, създаваща 

позитивна нагласа 

 



ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Име Стефка Николова Йовкова 

Живуща в: гр. Горна Оряховица 

E-mail stefka_iovkova@abv.bg 

Националност България 

. 



Трудов стаж 

 

 1982 г. – 1984 г. 

 

 

 1984 г. – 1995 г. 

 

 1995 г. – 2000 г. 

 

 

 2000 г. – към момента 

 ОДЗ “Ангел Каралийчев” 
гр. Стражица 

 

 ЦДГ “Радост” с. Крушето 

 

 ЦДГ “Радост” гр. Горна 
Оряховица 

 

 ДГ “Здравец” гр. Горна 
Оряховица 



Образование 

и обучение 

 1980 г. – 1982 г. 

 

 1987 г. – 1990 г. 

 

 

 1999 г. 

 

 

 2001 г. 

 ИДУ “Вела Благоева” гр. Русе 

 

 ВТУ “Св. Св. Кирил и 
Методий” 

 

 ИПКУ “Д-р П. Берон” гр. Варна 
– придобита V ПКС 

 

 ИПКУ Тракийски университет 
гр. Стара Загора – придобита 
IV ПКС 



Квалификации 

 

 “Разрешаване на конфликти” 

 “Базови и специфични компютърни умения на 
учителя по ПУП” 

 “Тренинг за развитие на социални умения” 

 “Иновационни идеи за педагогически технологии в 
ПУВ” 

 “Обучение на педагофически специалисти – 
главен учител” 

 “Разработване на мултимедийни ситуации за ДГ, 
работа с PowerPoint 

 “Ролята на педагога за формиране на детската 
личност и възпитаване на самоуважение и 
увереност в себе си 

 “Работа с деца с нарушена концентрация и 
проблеми с поведението” 

 2006 г. 

 2007 г. 

 

 2008 г. 

 2010 г. 

 

 2013 г. 

 

 2013 г. 

 

 2014 г. 

 

 2014 г. 

 
 

   



Квалификации 

 

 2015 г. 

 

 

 2015 г. 

 

 2015 г. 

 

 2015 г. 

 

 2015 г.  

 2015 г.
  

 

   

 “Ефективни техники на комуникации и работа с 
родители” “Техники за овладяване и контрол на 
професионалния стрес” 

 “Методически решения и разработване на 
дидактически упражнения за интеграция на 
интерактивна дъска в учебния процес” 

 “Общи проблеми и нови проблеми в модерното 
образование 

 “Интегриране на технологиите в детските 
градини” 

 “Обучителен семинар по дейност eTwinning” 

 Практически семинар “Различната класна стая” 



2016 г.           „ Създаване на портфолио на деца от   

                      предучилищна възраст“ 

2016 г.           „ Самооценяване на институцията. Етапи  

                      на самооценяването според Наредба №6 от 

                      8.12.2016 г. за управление на качеството на 

                      институциите“ 

2017 г.           „Самооценяването на институцията като  

                      процес от системата за управление на  

                      качеството в образователните институции“ 

 

2018 г.           „ Акценти в ДОС зан приобщаващо 

                       образование. Подкрепа за равен достъп 

                       до качествено образование.“ 

2018 г.           „ Взаимодействие между регионалния екипите  

                      за личностно развитие“ 



Награди 

 



Из Бюлетин на "ИЦ Европа Директно  – Велико Търново"     



Аз и децата 

 


