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НА ВЕСЕЛКА ИВАЙЛОВА ХИНКИНА

УЧИТЕЛ АГРОНОМ

В ПГЗ “СТЕФАН ЦАНОВ” – ГР. КНЕЖА

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.



 ПЪРВА ЧАСТ: ОБЩИ СВДЕНИЯ

▪ Автобиография

▪ Дипломи и квалификации

 ВТОРА ЧАСТ: ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

▪ Основни функции

▪ Философия на преподаване

▪ Описание на педагогическата и научно-
методическата дейност

▪ Бъдещи планове

➢ ТРЕТА ЧАСТ: ПРИЛОЖЕНИЯ

▪ Извънкласна дейност

▪ Галерия



- Име, презиме, фамилия: Веселка Ивайлова Хинкина

- Настояща месторабота: ПГЗ “Стефан Цанов” –гр. 

Кнежа

- Адрес: гр. Кнежа, ул. Никола Петков №8

- Дата на раждане: 24.10.1983 г.

- Образование: Висше /бакалавър/

- Педагогически стаж: 4 /четири/ години

- Информация за връзка: v.hinkina@pgzknezha.bg



ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

ОКС – БАКАЛАВЪР

2017 Г.

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ -

ПЛОВДИВ

СПЕЦИАЛНОСТ: 

АГРОНОМ   ПОЛЕВЪД

Свидетелство за професионална

квалификация 

22.05.2017 г.

Аграрен университет – Пловдив

Център за продължаващо обучение

 Професионална 
квалификация учител по 
агрономически 
дисциплини







 Провеждане на обучение по агрономически 
дисциплини;

 Провеждане на консултативна дейност с ученици;

 Обогатяване на учебния процес с интересни факти 
и занимателни елементи;

 Изграждане на общи знания, умения и отношения и 
ценности във всяка ученическа възраст;

 Формиране на положителни нагласи към ученето 
като ценност;

 Оценяване и отчитане на постиженията на 
учениците и на учебния процес;

 Опазване живота и здравето на учениците;



Девиз : “Колкото по-лесно е на учителя да преподава, толкова по-
трудно е на учениците да учат. Колкото по-трудно му е на 
учителя, толкова по-лесно му е на ученика” – Л.Н. Толстой

Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. 
Отчитам ролята на семейството и смятам че трябва заедно да 
работим върху развиването на индивидуалните потребности на 
ученика. Трябва да работим в посока за активно включване на 
учениците в процеса на учене. Не приемам че ДОИ трябва да имат
минимум и максимум, че всичко трябва да се разглежда в училище. 
Смятам че учителя трябва да има повече права при изготвяне на 
тематичния план по предмета, който преподава, като се съобразява с 
възможностите на групата. Не приемам че учениците трябва да 
провеждат обучението си в часовете в класната стая. Моята
философия на образование е то да бъде прогресивно. Аз съм
съгласнa, че учениците трябва да учат от преживяванията, събитията
от реалния живот, които са значими за тях.



При оценяването на учениците най-важното 
според мен е да има точни, ясни и еднозначни 
критерии, които да се прилагат еднакво за всички. 
Ако успеем да накараме учениците да добият 
адекватна самооценка за своите знания и умения, то 
ние ще ги стимулираме за още по-амбицираното им 
усвояване и развитие.

Отчитам ролята на семейството и смятам, че 
трябва заедно да работим върху развитието на 
индивидуалните потребности на ученика.

Ценя свободата на мислене и поощрявам идеите 
на учениците.



 Класен ръководител на XI “а” клас, Специаност: 

“Агроекология” и Спеиалнст: “Селски туризъм” 

 Член на методическото обединение на 

педагогическите специалисти;



 Посещаване на курсове и обучения в областта на 
педагогиката;

 Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор 
и работа с различни източници на информация;

 Търсене и прилагане на добър педагогически опит и 
развиване на други иновативни методи на обучение;

 Запознаване с методическа литература;

 Качествено образование на учениците в условията на 
училищното обучение;

 Подобряване методологията на работата;

 Активизиране познавателната активност на учениците;

 Мотивиране за учене на изоставащите ученици;










