
Портфолио на преподавател

ЦСОП „Д-р Петър Берон“

Веселин Митков 
Недялков

Специален педагог
Портфолиото е отворено и подлежи на изменения, гледане и 

актуализиране във всеки един момент от дейността ми като учител!



Обща информация
1. Основна информация

Име: Веселин Презиме: Митков Фамилия: Недялков

Националност: Българска Телефон: 0885844699 Имейл: veso_bsl7310@abv.bg

Тип на институцията : ЦСОП Име на институцията: ЦСОП „Д-
р. Петър Берон“

Заемана длъжност в момента: 
Старши учител

2. История на заеманите длъжности

Период от Период до Име на институцията Длъжност

Септември  
2017г.

Септември 
2019г.

ЦСОП „Д-р. Петър Берон“ Учител - ПИГ

Септември 2019г. Януари 2021г. ЦСОП „Д-р. Петър Берон“ Учител -ЦОУД

Януари 2021г. Октомври 2021г. ЦСОП „Д-р. Петър Берон“ Учител на деца с умствена 
изостаналост

Октомври 2021г. До сега ЦСОП „Д-р. Петър Берон“ Старши учител на деца с умствена 
изостаналост



Любимо мото

"Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, 
а факел, който трябва да бъде запален." - Плутарх

ЦСОП „Д-р Петър Берон“



Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна 
степен

Период от Период до
Образование и 

квалификационна 
степен

Специалност
Професионална 
квалификация

Образователна институция Файлове

Септември 
1993г.

Май  1998г. Магистър Специална 
педагогика

Педагог на лица 
с интелектуална 
недостатъчност
в специални 
детски градини 
и помощно 
училище

Югозападен университет “Неофит 
Рилски” гр. Благоевград

Септември 
1993г.

Октомври  
1998г.

Магистър Специална 
педагогика

Педагог - Етопед Югозападен университет “Неофит 
Рилски” гр. Благоевград

Трудов стаж

Общ стаж: 15 Учителски стаж: 11 години

ЦСОП „Д-р Петър Берон“



Специалности

Професионална квалификация (специалност): Професионална квалификация "учител":

Специална педагогика ДА

Професионални квалификации

Период от Период до ПКС
Брой 

академични 
часове

Обучителна институция

Септември
2020г.

Ноември 
2020г.

4 – та 
степен

32 Великотърновски 
университет „Св. св. Кирил 
и Методий“

Септември
2019г.

Ноември 
2019г.

5 – та 
степен

16 Великотърновски 
университет „Св. св. Кирил 
и Методий“

ЦСОП „Д-р Петър Берон“



Година и месец Продължителност
Получени 
кредити

Обучителна институция Тема

Май – 2021г. 16 часа 1 кредит Център „Интерактивно 
обучение“ ООД- гр. Варна

„Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците чрез формите на 
приобщаващото образование“

Септември –
2020г.

16 часа 1 кредит Център „Интерактивно 
обучение“ ООД- гр. Варна

„Ефективни комуникации в образователната институция – условие за 
усъвършенстване на педагогическото общуване“

Февруари –
2020г.

32 часа 2 кредита Център „Интерактивно 
обучение“ ООД- гр. Варна

„Училищно законодателство и администриране. Законът за предучилищното и 
училищното образование и държавните образователни стандарти –
предизвикателства и възможностти в управлението и развитието на 
образователните институции“

Юни – 2019г.. 16 часа 1 кредит Център „Интерактивно 
обучение“ ООД- гр. Варна

„ Тренинговите форми на работа професионалната дейност на педагозите“

Юни – 2019г.. 32 часа 2 кредита Център „Интерактивно 
обучение“ ООД- гр. Варна

„ Управленнските компетентности на педагогическите специалисти. 
Директорът/Учител – ефективен ръководите, мениджър и лидер в образованието“

Февруари –
2018г,

16 часа 1 кредит Образование и 
технологии

„ Компютърно моделиране в началното училище“

Май- 2018 16 часа 1 кредит Център „Интерактивно 
обучение“ ООД- гр. Варна

„Емоционалната интелигентност – условие за успешна професионална изява на 
педагозите, за ефективна комуникация с децат/ учениците и родителите и за 
превенция на агресията “

Май- 2018 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД Внедряване и използване на съвременни ИКТ средства и образователния процес. 
Формиране на дигитална компетентност(ABA – our new view in education)

Квалификационни кредити



Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция

2021г. 2020г. MO 22 ЦСОП „Д-р. Петър Берон“

2020г. 2019г. MO 16 ЦСОП „Д-р. Петър Берон“

2019г. 2018г. MO 24 ЦСОП „Д-р. Петър Берон“

2018г. 2017г. MO 16 ЦСОП „Д-р. Петър Берон“

Вътрешни квалификации

Език Ниво на владеене

Руски език А1(Основно ниво на владеене)

Испански B1(Средно ниво на владеене)

Чужди езици



Наименование на предмета Клас Учебни години

Групов ръководител 1– 4 клас 2021 – 2022г.

Групов ръководител 1– 4 клас 2020 – 2021г.

Учител ЦОУД 7 – 12 клас 2019 – 2020г.

Учител ЦОУД 7 – 12 клас 2018 – 2019г.

Учебни предмети и класове

ЦСОП „Д-р Петър Берон“



Социални умения
❖Работя в екип и осъществявам взаимоотношения със социалната среда 

и професионално обкръжение;
❖Осигуряване възможност за участие на семейството в реализиране на 

единен възпитателен процес;
❖Създаване на възпитателно-образователен процес, наситен с етиката в 

човешките взаимоотношения;
❖Притежавам индивидуален подход спрямо децата, с цел всяко едно от 

тях да получи необходимите знания, умения и отношения;
❖Комуникативност,толерантност,емпатия,способност за сътрудничество 

в екип;
❖Умения за преодоляване на възникнали конфликтни ситуации и др. 

Умения и компетентности

ЦСОП „Д-р Петър Берон“



Организационни умения

❖ Организирам и провеждам педагогическата си дейност в съотношение с изискванията към моята 
работа, в съответствие с различни нормативни актове и образователни документи;

❖ Водя документация, свързана със съответната дейност, която извършвам;

❖ Нося отговорност отностно грижата за здравето и живота на децата;

❖ Контролирам спазването на съответната хигиена и безопасността на децата;

❖ своевременно и коректно водене на задължителната документация, свързана с педагогическата
дейност, участие в педагогически съвети, изпълнение на техните решения, участие в различни
организационни и методически форми и инициативи, 

❖ Провеждам ежедневни занимания, с цел придобиване на конкретни знания, умения и отношения 
от страна на децата.

Когнитивно-базирани умения
❖ Организиране на среда стимулираща детското развитие;
❖ Съхраняване и грижа за индивидуалността на всяко дете в колектива на общата група;
❖ Реализиране на педагогическо взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на 

преподаване;

Технически умения
❖ Умения за работа с операционна система Windows,умения за работа с MS Offise/ Word,Excel,Power 

Point /, умения за работа с различни интернет приложения.



❖Използване на съвременни образователни технологии и методики и 
прилагането им в професионалната дейност:

❖Индивидуално и диференцирано обучение

❖Игрови дейности,презентации,целяши по-лесното заучаване и прилагане
на граматичните правила

❖Дискусия-начин на изразяване на позиция

❖Групови методи на работа в урока

❖Стимулиране на творческо мислене

❖Лекционен метод

Методи на преподаване



❖ Няма как човек , който не е съгласен да учи цял живот , да бъде добър учител.

❖ Образованието не е, за да преобразява хората или да ги развлича, или да ги прави
експертни техници. То е, за да освободи мисълта им, да разшири хоризонтите им, 
подхрани интелекта им, да ги научи да мислят правилно, ако е възможно.

❖ Трябва ли винаги да учим децата си с книги? Нека първо да ги научим да гледат към
звездите, да се възхищават на слънцето и планините. Нека ги запознаем с дърветата, 
с пеперудите и цветята. Да събудим у тях възхита и възторг към цвета на живота. 
Едва тогава те ще се научат да мислят. А щом започнат да мислят, ще започнат да
питат. Тогава им дайте книга.

❖ Не е възможно да предадеш нещо, което не притежаваш.

❖ Затова първо човек трябва да открие удоволствието от работата за себе си, за да 
може да я предаде на останалите.

❖ Смятам, че всеки ученик има силни страни и целта на образованието е да ги 
идентифицира и награждава при всеки случай.

❖ Важен фактор в образованието на децата е и ролята на семейството и заобикалящата 
ги среда.

Философия на преподаване



Прилагам елементи от следните методи:

❖ABA - Applied Behavior Analysis

❖Social Stories

❖“Picture Exchange Communication System (PECS)“ 

Използване методи при работата с деца със СОП

ЦСОП „Д-р Петър Берон“



Участници:

❖Участие в училищни тържества

❖Участие в спортни празници

❖Участие в Коледни и Великденски работилнички

❖Отбелязване на международни дни

Постижения на ученици

ЦСОП „Д-р Петър Берон“



Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание

08.052017г. 12.05.2017г. ABA – “Our New 

Vision in 

Education”

Участник “ÄUTISM SPECTRUM AND 

USE OF ABA IN 

EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS”

Обучението бе 
проведено в Литва –
град Вилнюс.

2019г. 2022г. Happy mind Участник “Erasmus +”

Pragramme of the EU

2019г. 2021г. Feel Europe Участник “Erasmus +”

Pragramme of the EU

Участие в проекти

Период от Период до Организация

Юни - 2010г. До сега Синдикат на българските 
учители.

Членство в организации

ЦСОП „Д-р Петър Берон“



Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание

Работим онлайн

Спортен пулоден 27.09.2021 г.

Терапевтична градина 20.04.2021г.

Баба Марта 01.03.2021 г.

Отбелязване на 148г от обесването 
на Васил Иванов Кунчев- Левски

19.02.2021 г.

Откриване на учебната година 15.09.2020 г.

Цветове и усмивки 17.05.2019г

ЦСОП „Д-р Петър Берон“



Спортен полуден



Терапевтична градина



Баба Марта



Отбелязване на 148г от обесването на Васил 
Иванов Кунчев- Левски



Откриване на учебната година



Цветове и усмивки



СЕРТИФИКАТИ

https://drive.google.com/file/d/10fdJEKx0hKFSHNd4NXJyxi-PMtCW8jO2/view?usp=sharing

