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         ПОРТФОЛИО 

 
 

на  Диана Чернева Йотова-Митова учител 
по история и цивилизация и учител 
начален курс в 148 ОУ “Проф.д-р. 
Любомир Милетич”, гр. София 
 

 

МОТИВИТЕ  …за изготвяне на портфолиото 
 

Персонализация на учителския ми труд, включваща неговото 
развиващо и диференцирано оценяване; 
 

прозрачност и доказателственост на моята професионална дейност; 
Електронното ми портфолио - възможност за професионален обмен  

в мрежата/Internet /. 
 

Портфолиото е  отворено и подлежи на изменение, допълване и 
 

актуализиране във всеки един нов момент от дейността ми като учител. 
 



 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 

1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ Диана Чернева Йотова – Митова 
 
дата на раждане: 
28.08.1956 г. 
 
GSM 0886305801 
 
e-mail iotova_d@abv.bg 

2. ПРЕДСТАВЯНЕ  34 г. трудов  стаж 
 14 г. педагогически стаж 
 Учител по История и цивилизация ЗП. 
 Учител в начален курс. 
 Оценяване на ученически разработки. 

Преподавателската  дейност ми дава възможност  и 
формира умения за бърза комуникация и екипна 
работа. 
Въвеждам учениците в сложния свят на историята с 
материали, чрез които да формират критическо 
мислене и гражданска  позиция. 
Помагам  на начален курс да упражняват своите 
умения и да усвояват нови знания. 
 

3. ОБРАЗОВАНИЕ  1974-1978 г. – Исторически факултет на СУ 
„Климент Охридски”. Специалист по история и 
преподавател в средните училища. 

 1970-1974 г. – Средно образование СПУ 
„Веска Михайлова”, гр. Луковит. 

4. ПРОФЕСИОНАЛНИ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

 СУ „Климент Охридски” гр.София, Висше- 
Магистър, учител по история и цивилизация. 

 1979-1980 г. – Едногодишна специализация – 
ВКШ, Москва. 

 2004 г. Обучителен курс по българска 
жестомимична реч по инициатива  „Граждани 
на Европа” – сертификат. 

 2012 г.  Агресията форма и методи на 
противодействие – сертификат. 



 2013-2014 г. Факултет по начална и 
предучилищна педагогика на СУ „Климент  
Охридски”. Професионална квалификация 
начален учител. 

 2013 г. Класният ръководител като учител и 
мениджър на класа. РААБЕ България – 
сертификат. 

 2014 г. Превенция на проявите на тормоз 
между учениците в училище. РААБЕ България 
– сертификат. 

 2014 г. Обучение на педагогически 
специалисти за превенция на училищното 
насилие, агресията и другите негативни  
прояви. Национален институт за обучение и 
квалификация в системата на образованието 
– сертификат. 

 2015 г. Скъсяване на дистанцията: музей – 
училище по европроект „Евровизия. Музеите 
представят Европа” – сертификат. 

 2015 г. Управление на дисциплината в 
класната стая. РААБЕ България – сертификат. 

 2016 г. 100% успех с новите учебни програми: 
проблеми и възможни решения. Издателство 
Просвета – сертификат. 

 2016 г. Семинар на тема : Законът за 
предучилищното и училищното образование и 
реформата на образователната система през 
призмата на образователната институция 
Институт за следдипломна квалификация – 
отделение при УНСС-  удостоверение  

 2018 г. Портфолио – съвременна 
образователна технология. Удостоверение от 
Тракийски университет Стара Загора , 
департамент за информация и повишаване 
квалификацията на учителите.  

 
 

5. СЪСТАВИТЕЛСТВО 
И УЧАСТИЕ В 
РЕДКОЛЕГИИ 

„Летописи на младежкото революционно движение”, 
София 1987г. (секретар на редколегия и 
съставител). 



6. РАБОТА ПО 
ПРОЕКТИ 

2012 г. Проект „Слънчево училище” на  Столична 
община София в партньорство с Обществения 
съвет за реализация  на Общинската стратегия за 
„Десетилетие на ромското включване” съвместно с 
Ромски образователен  фонд. 
2017 г. Разработване и спечелване на проекта 
„Зелена София” за 148 ОУ „Проф. Любомир 
Милетич”  

7. МЕТОДИЧЕСКИ  
РАЗРАБОТКИ 

 Работни листи; 
 Тестове; 
 Анализ на резултатите от входното ниво; 
 Технолоия  на обучението на децата със СОП.  

8. ПРОДУКТИ  ОТ 
ДЕЙНОСТТА НА 
УЧЕНИЦИТЕ МИ 

 Писмени разработки; 
 Доклади; 
 Извънкласна дейност – участие на учениците 

в предаването „История.бг” по БНТ1. 
 
 
 


