
ЧПГ “РАЙКО ЦОНЧЕВ”
гр. Добрич

ПРОГРАМА ЗА 
САМОМЕНИДЖМЪНТ



Участници в програмата: 
учениците от 8  клас на 

ЧПГ “Райко Цончев”



Портфолиото като 
самопрезентация

Самопрезентацията е процес, 
с помощта на който се стараем 

да формираме у хората 
определено впечатление 

за себе си.



Успехът на самопрезентирането
зависи от умението ни да 

представим себе си на другите 
хора, да привлечем тяхното 

внимание и да предизвикаме 
интерес към някои свои 
качества и способности.



Чрез портфолиото 
показваме своите най-

добри качества, 
привличайки 

вниманието на хората 
точно върху тях. 



Чрез портфолиото осъзнаваме 
собствената си личност, 

индивидуалност, уникалност.
Това е пряко свързано със 

самопознанието и 
самооценката.



Етимология (произход) на думата 
порфолио:

порт – преносим
фолио – лист

(папка с документи, чрез които се 
представяме) 



Терминът се среща в 
различни области:



Според съвременните концепции 
за управление и обучение

всеки човек трябва 

да поддържа и допълва 
своето портфолио 

през целия си трудов живот  и да 
отбелязва своите знания и 

умения, придобити чрез 
образование, жизнен и 
професионален опит.



Видове образователно  портфолио
(Според това, към кого е насочено)

Образователно 
портфолио

За себе си За друг човек

Себепознание Изучаване на другия



Според носителя портфолиото 
бива:

Образователно 
портфолио

Хартиено
портфолио

Електронно
портфолио



Материалите, които 
включва портфолиото, 

трябва да са подредени в 
отделни рубрики за 

по-лесна ориентация. 



Портфолиото ви е инструмент, 
чрез който опознавате себе си.

То трябва да ви помогне да 
размишлявате върху своята работа, да 

прецените какво знаете, какво мислите и 
в какво вярвате. 

С този процес  вие откривате своите 
силни страни и се ориентирате как да 

продължите своето развитие.



Ученическото портфолио 
трябва да съдържа:

• заглавна страница – включете тази 

информация – текст, снимки, които ви представят 
най-добре

•раздели:  
“Моят свят”
“Моето учене”
“Моето творчество”
“Моята обществена дейност”
“Моите постижения”



Задача за самостоятелна работа:
Започнете изготвянето на личното си 

портфолио за развитието си в 
ЧПГ “Райко Цончев”.
Изберете обложка,

заглавна страница, 
рубрики.

Приятно занимание!


