


>  „МОИТЕ ИНТЕРЕСИ И ПРЕДПОЧИТАНИЯ"- в рубриката се отразяват личностните 
ресурси на детето -  неговия социален опит и компетентности; интереси и 
предпочитания към приказки, книги, филми, игри и др, проявени умения на детето за 
личностен избор, увереност и самостоятелност.

>  „МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ"-  отразяват се прояви на знания и умения за позитивно и 
междуличностно общуване, модели за позитивно сътрудничество с възрастни и 
връстници, умения за партньорство и екипност; приемане, уважения и толерантност 
към различните; умения за оценка в процеса на комуникация, изразени социални 
умения.

>  „МОИТЕ ДОБРИ ПОСТЪПКИ"-  в рубриката се поставят материали, които отразяват 
позитивното мислене на детето, взаимопомощ към връстници и възрастни, 
толерантност, дейност в полза на другите; проявени добри постъпки.

>  „ЗНАМ И МОГА" -отразяват се резултатите от придобитите знания, умения и 
отношения на детето; умения за експериментиране и прилагане на усвоените 
компетентности на практика; постижения по различните образователни направления;

>  „АЗ ТВОРЯ"-  поставят се материали, в които детето дава израз на своята уникалност, 
креативност и постижения в различните продуктивни и творчески дейности, конкурси и 
др.

>  „ОПОЗНАВАМ СВЕТА"-  подбират се материали , в които детето споделя своите лични 
открития за света и социалната действителност, интересни моменти и преживявания от 
живота му; умения за експериментиране, наблюдателност, любознателност и др.

>  „АЗ ПРАЗНУВАМ"-  в тази рубрика се поставят материали, в които детето изразява 
своето емоционално отношение към лични, национални и общи празници, празници и 
развлечения съвместно със семейството, връстниците и др.; показва готовност и 
положителна емоционална нагласа, съпричастност и участие в организирането на 
празници, вкчване в ритуали и традиции на общността.

>  „МОИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ"- отразяват се постигнатите индивидуални успехи и постижения 
на детето от различните дейности, конкурси, състезания, участия, похвали, грамоти, 
призове от конкурси идр.

4. Във всички възрастови групи, за всяко дете се води портфолио от учителите на групата в 
папки или класьори, което портфолио се предоставя и на родителите за съвместно 
обогатяване на съдържанието му с децата.

5. Портфолиото е средство за осъществяване на активна комуникация и сътрудничество 
мецду ибразователната институция и семейството, с което се дава възможност родителите 
да получават своевременна информация за индивидуалните постижения и личностно 
развитие на децата им в образователния процес, както и за тяхното възпитание и 
социализация.

6. С оглед на осъществяване приемственост в образователно-възпитателния процес, при 
завършването на четвърта възрастова група, портфолиото на детето се предава на 
родителите му.


