
                                                    Приложение към ПДДГ № 1 

РАМКА НА ДЕТСКО ПОРТФОЛИО В ДГ „КРЕМЕНА” 

 

Настоящата рамка в приета с решение на ПС с Протокол № 6  и утвърдена със 

Заповед № РД-09- 2 /16.09.2019г. на директора  

1. В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в 

детско портфолио.  

2. В ДГ ”Кремена” учителите по групи създават за всяко дете „хартиено” 

портфолио, което се съхранява в класьор. 

3. В края на предучилищното образование с цел осигуряване на продължаващо 

взаимодействие между родителите и образователните институции портфолиото им 

се предава. 

4. Детското портфолио – представлява “запис” на отделните стъпки от процеса на 

учене на детето и неговото развитие.  

5. Детското портфолио включва всичко, което учителят е решил, че е полезно и 

необходимо за детето, за да уважи и стимулира неговата уникалност и 

индивидуалност. Това могат да бъдат резултати от реални практически задачи, така 

и фантазният свят на детето.  

6. Структура на портфолиото, включва следните основните етапи:  

1) Съзряване и оформяне на личността на детето: 

 Опитът от семейството в което детето живее; 

 Адаптиране към детската градина; 

 Темповете на физическото израстване, заболеваемост и др. 

 Приятелите; предпочитанията, игрите, способностите, особеностите и др. 

2) Промените в развитието: 

 Интелектуални; 

 Емоционални; 

 Поведенчески; 

 Социални. 

 Умения за всекидневния живот – навици за самообслужване; решаване на 

малки проблеми. 

3) Интереси. 

7. Принципи при създаване на портфолио: 

1) Доверие, оптимизъм и увереност в отношенията учител- дете; 

2) Да открие силните страни на характера и способностите на детето; 

3)да подскаже варианти за перспектива в развитието на детето на неговите 

родители; 

4) Да  съдейства за корекция в детското поведение; 

5) Да се концентрира вниманието върху силните умения, качества и способности; 

6) Да разкрие реалните интелектуални, физически и практически способности. 

8. Изисквания към учителя: 

1) Обективност на оценката. 

2) Добронамереност.  

3) Внимание и такт. 

8. Съхраняване – портфолиото се съхранява в групата в която в записано детето. 


