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В литературата портфолиото се дефинира като „…начин за представяне 

на информация и споделяне на тази информация с останалите.“ Има различни 

видове портфолиа и те могат да бъдат класифицирани по различни начини. 

Ученическото портфолио е представителна колекция от събрани и 

подредени материали, която документира работата на ученика както в учебния 

час, така и в извънучебно време. Въпреки че обикновено се използва като метод 

и средство за оценяване, не може да се отрече безспорният му принос за 

повишаване на качеството и ефективността на усвояването на знанията. 

Портфолиото е част от структурата на знанието, което всеки ученик 

натрупва в различни аспекти: учебен, творчески, социален, комуникативен за 

определен период от време. Продуктите, които са в портфейла, са свързани и 

зависят от знания по други теми, така че учениците могат да използват тези 

продукти в бъдещи разработки. Ученикът може да използва своето портфолио и 

при преминаване в друг клас или преместване в друго училище, при вземане на 

решения за награди, при участие в конкурси, при избор на учебен профил и др. 
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За събирането на материалите  могат да помогнат учителят, родителят, 

ресурсният учител, библиотекарят, ръководителите  на извънкласни форми и 

др.  Чрез портфолиото ученикът се мотивира и се включва в собственото си 

обучение. 

Според своята функция в процеса на обучение ученическото портфолио 

може да включва: постижения, документи или рефлексивно портфолио. 

Портфолиото от документи включва свидетелство, грамота, диплом, 

сертификат, ученическа книжка. Портфолиото от постижения включва 

текстове, творчески разработки, електронни документи, проекти, рисунки и др.. 

Рефлексивното портфолио включва текстове за обобщение, рецензии и 

отзиви. В представеното от мен портфолио има елементи от всички 

гореспоменати видове. 

Основна цел на портфолио, което създадох е да събирам информация 

за ученика, разкриваща неговите реални интелектуални,  физически и 

практически способности, отразяваща неговия прогрес в процеса на обучение, и 

достигаща до възможно най-голям брой хора. То съдържа тестове, контролни, 

проекти, творчески разработки, галерия от снимки и други елементи, които са 

оценени. Най-важно е обучаемият да има ориентация за това как се развива, за 

да може да насочва правилно своите усилия, да се стреми към преодоляване на 

слабите си страни, самоусъвършенстване и надграждане на знанията и 

уменията си. Родителите от своя страна могат да съпоставят в реално време 

постиженията на своето дете с тези на другите деца и да си съставят адекватна 

преценка за възможностите му. Портфолиото ще бъде от голяма полза за 

осъществяване на приемственост между начален и прогимназиален етап, като 

колегите получат възможно най-точна картина за всеки отделен ученик, за 

неговите силни страни и за мястото му в живота на паралелковия колектив.  

При изработването му моите принципи като учител и класен 

ръководител винаги са били: 
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 обективност; 

 добронамереност 

 внимание и такт. 

Според носителя на информация портфолиото може да бъде в хартиен 

или електронен вариант. Електронното портфолио включва всичко, което 

учителят е решил, че е полезно и необходимо за ученика, за да уважи и 

стимулира неговата уникалност и индивидуалност. Това могат да бъдат както 

резултати от реални практически задачи, така и фантазният свят на ученика.      

Кои са предимствата на електронното портфолио: 

 Информацията в него се събира, редактира и преподрежда много по-

лесно; 

 Позволява лесен достъп до информация за широк кръг от хора, от всички 

точки на света; 

 Посетителите могат да избират какво да видят посредством меню; 

 То е постоянно на разположение, като на него може да се попадне и 

случайно; 

 Уеб базираните продукти от дейността на ученика водят до 

удовлетворение и  повишават неговата мотивация; 

 Осигурява се икономия на ресурси и време за обучавания. 

Именно тези предимства ме мотивираха да създам преди четири години 

електронно портфолио на паралелката, на която съм класен ръководител. За 

това използвах интернет платформата weebly.com, която е лесна за 

администриране, зарежда се бързо и предлага богат избор от дизайни на 

страниците. Освен това хостингът е надежден и безплатен и е с добра 

поддръжка.  

Менюто на портфолиото е максимално опростено, като за това съм се 

ръководила от максимата „По-малкото е повече!“. То съдържа една главна 
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страница и три други, които са съответно „Ученици“, „Родители“ и „Проект 

Успех“, по който работихме през учебната 2013/2014 година.  

Началната страница рекламира класа и представя основната цел на 

паралелковия колектив, изразена чрез мисъл из „Мечо Пух“:   

„- Ще бъдем ли приятели завинаги?- попита Прасчо. 

- Дори и за по-дълго! – отговори Мечо Пух.“ 

 Следващата страница е „Ученици“, проектирана с падащо меню, 

съдържащо имената на учениците. Избирайки дадено име се зареждат три 

подстраници:  

 Учителите за мен 

 Аз творя 

 Моите постижения 

Подстраница „Учителите за мен“ съдържа обстойна характеристика на 

положителните изяви на ученика. Началото и бе поставено след първите ми 

впечатления от работата в паралелката в средата на първи клас. След това в 

края на всяка учебна година отразявам своите впечатления от цялостното 

развитие на детето и ролята на семейството му в неговото личностно 

израстване. Всяка характеристика е добре обмислена и уникална. Това дава на 

детето самочувствие, кара го да се чувства значимо и обичано, а родителите 

виждат, че трудът им е забелязан и високо ценен. Така се поддържа желанието 

им да продължават да бъдат наши партньори, съмишленици и приятели. 

Подстраница „Аз творя“ съдържа творчески продукти от дейността на 

ученика, представени по учебни години. Това са: 

 Съчинения 

 Стихове 

 Гатанки 

 Приказки 

 Домашни работи, изискващи творческо представяне 
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 Проекти по различни учебни предмети 

 Рисунки 

 Снимки на предмети, изработени по ДБТ 

Тук изразявам и своята благодарност към родителите, оказали помощ при 

изработването на някои от продуктите или допринесли за осъществяването на 

изложба, представянето на творчески проект или друга класна изява.  

Подстраница „Моите постижения“ има две части: 

 Състезания 

 Учебна дейност 

Частта „Състезания“ носи информация за значими класирания на 

ученика в състезания, конкурси, олимпиади , организирани както от училището, 

така и от клубове, спортни секции, танцови формации, вокални групи, 

художествени ателиета и др., функциониращи извън него. Децата обичат 

успехите им да бъдат забелязани и с удоволствие предоставят своите грамоти, 

медали, купи и други награди. Така резултатите от добрата им подготовка не 

остават затворени в класната стая, клуба или семейството, а може да бъде 

видяна от всеки, посетил страницата. Напр. момиче, което дойде в моята 

паралелка едва в четвърти клас,  се класира на първо място в математическото 

състезание „Проф. Рафаил Стайков“, организирано от ОУ „Л. Каравелов“. 

Майката, от години работеща извън страната, виждайки награденото си дете  се 

обади и плачейки благодари за предоставената и възможност да съпреживее 

случващото се с детето и, което вижда много рядко. 

В частта „Учебна дейност“ са намерили място най-добрите образци на 

тестове, контролни работи, входни и изходни равнища и резултатите на 

ученика в НВО. Много често учениците и техните родители виждат оценката 

по проверяваната тема първо в портфолио, а на другия ден получават хартиения 

носител. Случвало се е докато все още обработвам тестовете /което включва 

сканиране, редактиране и поставяне/  загрижен родител да се обади с въпроса: 



6 
 

„Не се ли е представило добре детето ми, тъй като не виждам работата му в 

портфолио?“. С оглед запазване достойнството на ученика не поставям работи, 

съдържащи много грешки и получили оценка под мн. добър/5/. Частта „Учебна 

дейност“ действа изключително стимулиращо на обучаемия, който знаейки че 

работата му ще бъде видяна от широка публика се старае да я оформя 

естетически /четливо и красиво писане/ и да бъде безгрешен в отговорите си. 

Онези, които не видят своя тест или контролна работа на страницата са 

мотивирани следващия път да се постараят повече. Родителите от своя страна  

получават реална представа за това какво може детето им и могат да съизмерят 

постиженията му с тези на другите . Така стават по- загрижени и се чувстват 

отговорни да подпомогнат ученика за следващо по-достойно представяне.  

В началото на всяка учебна година отразявам и броя на прочетените през 

лятната ваканция книги, като информация за това получавам от електронните 

читателски дневници на класа, които  следя непрекъснато и обновявам 

иформацията след всяко поместено заглавие. Така всеки ученик /и родител/ 

следи каква е читателската активност в паралелката и се стреми да не изостава 

от другите. Коментарът за добре свършената работа, често придружен от  

мъдри мисли за книгата на известни личности, присъства и тук.  

В края на всяка учебна година помествам и снимка на ученическата 

книжка на всеки /разбира се с негово и на родителите му разрешение/, което е 

повод за гордост и голяма радост. Така близки, роднини и приятели на 

семейството от всеки край на света стават съпричастни с неговите успехи. 

В началото на работата ми върху портфолиото  се стремях да изпъстрям 

страницата с повече картини, анимации и glitter изображения, тъй като 

учениците бяха малки и това допълнително ги радва и поддържа интереса им. В 

трети клас илюстративния материал намалява, а в четвърти почти напълно 

липсва. Така показвам на моите ученици, че вече гледам на тях като на 

пораснали тийнеджъри. 
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Страницата „Родители“ съдържа снимки, коментари и благодарности 

към семейства, спонсори на прояви и изключително много ангажирани с 

училищния живот. Мотото на страницата е изказано отново посредством мисъл 

из „Мечо Пух“: 

„- Как се пише любов? – попита Прасчо. 

- Тя не се пише, тя се чувства…- отвърна Пух.“ 

За ползата от тази страница говори следната случка:  След  завършване на  

трети клас семейството на моя ученичка се премести да живее в гр. Варна. 

Майката, изключително амбициозен, отговорен и любящ родител избра за 

своето дете едно от най-добрите училища в града. В началото на тази учебна 

година ми се обади, за да сподели, че е избрана да бъде член на  Обществения 

съвет към училището. На въпроса към класния ръководител „Защо точно мен 

избрахте ? Ние сме нови тук и вие не познавате нито мен, нито детето ми?“ 

получила следния отговор: „Познавам отлично и Вас и Мария /така се казва 

ученичката/ от нейното портфолио, на което попаднах случайно в интернет!“  

През учебната 2013/2014 година бях ръководител на клуб 

„Предприемачество“ по проект УСПЕХ. Сметнах, че работата на клуба ще 

представлява интерес както за родителите на участниците в него, така и за 

техните съученици, затова направих страница „Проект УСПЕХ“. Тя съдържа 

информация с подробно описание, подкрепено със снимков материал за всяко 

едно занятие и двете представителни изяви. Виждайки как работим, колко 

много научаваме и как се забавляваме докато го правим много ученици и 

родители отправиха запитване ще има ли продължение проектът, за да се 

включат и те. 

Електронното портфолио е съвременна форма на оценяване и помага да 

се решат важни педагогически задачи: мотивира ученика, поощрява 

активността му, разширява възможностите за самоконтрол и самооценка, 

формира умения за критично мислене, поставяне на цели, планиране на 

собствената дейност и като резултат: повишаване качеството на образованието 
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като цяло. Портфолиото е динамично оценяващо средство, което изисква 

системно и детайлно планиране от страна на учители, ученици и родители. 
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