
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Име:    Вера Едрева Шопска 
Длъжност:   Старши учител в начален етап 
Училище:   Осмо СУ „Арсени Костенцев“ – Благоевград 
Относно:   Професионално портфолио 
 
  



Обща информация 
 

 

 

Вера Едрева Шопска 
e-mail:  vsh65@abv.bg 
националност: България 
трудов стаж: 25 години 
 
 
 
 

Образование 
2006 - 2007 Педагог по междукултурно образование  

Магистър   |   ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград 
1982 - 1986 Начална училищна педагогика, специализация „Музика“ 

Магистър   |   ВПИ Благоевград 

 

Професионални квалификации 
2018г. Четвърта професионалноквалификационна степен  

ДИУУ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
2017г. Пета професионалноквалификационна степен  

ДИУУ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогически трудов стаж 
2015-до 
момента 

Осмо СУ „Арсени Костенцев“ – Благоевград 
Старши учител 

2013-2015 Осмо СУ „Арсени Костенцев“ – Благоевград 

Учител на ГЦО 

2011-2013 СОУ  „Христо Ботев“ – Кочериново 
Начален учител 

1995-2008  Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Благоевград 

Начален учител 

1993-1995 СОУ  „Христо Ботев“ – Кочериново 
Начален учител 

1989-1990 НОУ  „Отец Паисий“ – Кочериново 
Начален учител 

1987-1989 НОУ  „Никола Илиев“ – Ловеч 
Начален учител 

1986-1987 ЕСПУ  „Парашкева Димитрова“ – Ловеч 
Начален учител 

 



Квалификационни курсове 
 

2019г. Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП 
Център за професионално обучение „Професия 21 век“ – София 
 

2018г. Предизвикателства пред възпитанието в съвременното училище  
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“  
 

2018г. Наставничеството в образователна среда 
СБУ – София 
 

2018г. Професионалните умения и компетентности на учителя 
ДИУУ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
 

2017г. Иновативност и интерактивност. Приложение на 
интерактивните методи в съвременния образователен процес 
Тракийски университет – ДИПКУ Стара Загора 
 

2016г. Социални умения и емоционална интелигентност – как да ги 
формираме и развиваме 
Тракийски университет – ДИПКУ Стара Загора 

 

 

  
 

  
 

  



Философия на преподаване 
 
Всеки ученик е индивидуална личност и обучението трябва да 

бъде съобразено с неговите възможности. Ролята на учителя е не 
само да преподава учебния материал, а и да възпитава достойни 
личности.  

В работата си отделям особено внимание на децата в 
неравностойно положение и се стремя да създам благоприятни 
условия за тяхното развитие и напредък. 

Учебният процес е взаимодействие между учители, ученици и 
родители и за успеха на детето е изключително важно да има 
сътрудничество, взаимно доверие и отговорност. 

 

Описание на педагогическата дейност 
 

 Ежегодно планиране на педагогическата дейност чрез 
разработване на тематични работни планове по преподаваните 
предмети в съответната паралелка на начален етап на 
основното образование и определяне на акцентите в 
тематичното многообразие; 

 Изготвянето на план на класния ръководител, където 
отразявам спецификите на съответната паралелка, която 
ръководя, и задачите, свързани с решаването на характерните 
проблеми там. Основни цели тук са постигане на атмосфера на 
спокойствие и доверие, на разбиране и взаимопомощ, на подкрепа 
и сътрудничество между учениците в класа; 

 Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на 
учениците, което е критерий не само за тяхната успеваемост, 
но и за качеството на моя собствен труд; 

 Реализиране на възпитателно – образователния процес в 
неговата динамика  развиване на добри социални умения и 
способност за социална интеграция; 

 Търсене на “обратна връзка” с учениците, но и активна работа 
по привличане на родителите в учебния процес; 

 Взаимодействие с всички колеги и образователните институции. 
 
 



Приложения 
 

               
 

              
 

          


