
I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

•Име:Даринка Цветкова Календарска 

•Адрес:гр. Койнаре, ул. „Петър Динков“ №22  

•Телефон:0879827394 

•E-mail:d.kalendarsca@abv.bg 

•Националност:българска 

•Дата на раждане:04.04.1969г. 
 



Средно училище  

“Христо Смирненски” 

гр.Койнаре, общ.Червен бряг, обл.Плевен 

Портфолио 
на  

Даринка Цветкова 

Календарска 
Старши учител  

по география и икономика и история и 
цивилизация  



II. ОБРАЗОВАНИЕ 

  Висше образование: ВТУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”, гр. Велико Търново, 2003г.-специалност: 

магистър по история 

 

  Висше образование: ШУ „Епископ Константин 

Преславски”, гр. Шумен, 1996г.-специалност: магистър 

по история и география  

 

  Полувисше образование: ИПУ „Д. Михайлов”, гр. 

Силистра, 1992г.-специалност: история, география и 

трудово обучение 



III. Трудов стаж 
Дата: От 15.09.2003 г. до настоящия момент. 

Име и адрес на работодателя: СУ „Христо Смирненски”, гр. Койнаре 

Сфера на работа: Образование 

Заемана длъжност: Учител по история и география 

 

Дата: От 20.09.1993г. до 15.09.2003г. 

Име и адрес на работодателя: ОУ „Христо Ботев”, с. Глава, общ. 

Червен бряг 

Сфера на работа: Образование 

Заемана длъжност: Учител по история и география 



IV. Квалификации: 

 
1. Свидетелства 
1.1Свидетелство за професионална квалификация 

екскурзовод-2008г. 

2. Сертификати: 

2.1. Курс за повишаване на професионалните 

компетентности на тема „Управление на ученически 

проекти“-2009г. 

2.2. Практически семинар на тема „Мениджмънт на 

класа като образователна и работна среда“-2011г. 

2.3. Курс за повишаване на професионалните 

компетентности на тема „Подходи и методи на работа в 

мултикултурна среда“-2013г. 

2.4. Курс за повишаване на професионалните 

компетентности на тема „Интерактивна технология за 

образоване в мултиетническа среда“-2013г. 

 



2.5. Обучителен курс на тема „Стратегии за работа с 

«проблемните» деца“-2012г. 

2.6. Участие в тренинг на тема „Общуване с учениците“-

2013г. 

2.7. Участие в тренинг на тема „Тормоз и неговото 

ограничаване“-2013г. 

2.8. Квалификационен курс „Обучение на педагогически 

специалисти за работа с деца и ученици със специални 

образователни потребности /СОП/“-2013г. 

2.9. Курс за повишаване на компетентности на тема „Работа 

в мултикултурна среда“-2014г. 

2.10. Участие в практически семинар на тема „Методология 

на интерактивното обучение“-2014г. 

2.11. Обучение на тема „Интерактивни форми и методи на 

работа в мултикултурна среда“-2016г. 

2.12. Обучение за работа с образователен софгуер 

„Envision“- 2016г. 



3. Удостоверения: 

3.1. За завършен курс на обучение „Базови и специфични 

компютърни умения на учители по история, география и 

философия“-2006г. 

3.2. Обучение на тема „Права на човека и основи на 

демокрацията“-2006г. 

3.3. Обучение на тема „Същност и ценности на 

гражданското образование“-2006г. 

3.4. Обучение на тема „Глобални проблеми на съвремения 

свят“-2006г. 

3.5. Обучение на тема „Съвремени проблеми на българското 

общество. Евроинтеграция“-2006г. 

3.6. Обучение на тема „Използване на интерактивни методи 

и морално образование“-2006г. 

3.7. Обучение на тема „Изграждане на базови умения за 

работа с електронна среда за обучение Moodle 2.0+“-2006г. 

3.8. Обучение на тема „Обучение и грижа за деца и ученици 

със СОП. Закон за предучилищното и училищното 

образование и Наредба за приобщаващо образование“-2006г. 

 

 



V. Педагогическа дейност 

 Планиране, организиране и провеждане на възпитателно – 

образователния процес и извън задължителните часове. 

 Подпомагане процеса на самоподготовка на децата и учениците. 

 Избиране и прилагане подходящи методи, средства и материали при 

реализиране на възпитателната дейност. 

 Формиране на социални умения у учениците. 

 Диагностициране и насърчаване постиженията на учениците. 

 Разработване на индивидуалните образователни програми. 

 Водене на необходимата документация. 

 Отговаря за опазване здравето и живота на децата и учениците. 

 Осъществяване на връзка и взаимодействие с родителите, 

настойниците или попечителите. 

 Изпълняване на други задължения, произтичащи от спецификата на 

длъжността  и вида на училището или обслужващото звено. 



 
 

VI. Философия на преподаване 

     “Ако успеем да предадем на учениците си любовта си към учението, 
естественият резултат ще бъде те да се научат да учат.”( Сър Джон 
Лъбок) 

       Всеки един човек трябва да се научи, да учи през целия си 
живот, да умножава знанията си, да развива способностите и 
квалификациите си и да се приспособява към един променлив, 
комплексен и свързващ ни взаимно свят. 

       Преподавателските ми похвати се променят съобразно  темата, 
учениците и времето, с което разполагам.                                                         
Аз вярвам във фокусирането върху индивидуалните способности и 
потребности на ученика в процеса на учене. Моето убеждение е да се 
дава възможност ученика да мисли и да твори.  

 

 
 

 

 

 



VII. Научна и методическа дейност 

Авторски публикации 

• Календарска, Д., Койнаре през 

призмата на османските 

регистри VI-средата на VII 

век“, Плевен, 1999г. 

• Сп. „История“-Политическа 

система на Вардарска 

Македония според 

конституцията от 1908г. 

• Сп. „Исторически преглед“-

Политическа система въведена 

в македонските земи с 

Видовденската конституция“ 

 

 

Награди 

• Грамота на Обласно управление-

Плевен за принос в сферата на 

образованието-2001-2002г. 

• Плакет на община Червен бряг-

2006г. 



 

 

 

В работата си използвам: 

 

Методически разработки: 

• Годишни разпределения     

• Програми за ЗИП 

• Тестове за проверка на 

знанията и критерии за 

оценяване 

• Анализ на резултатите по 

предмета 

 



 Методи на преподаване:  

 Старая се да имам съвременен подход при преподаването и комуникациите с 

учениците.                                                                                                                                 

 Използвам подходящи образователни техники и различни методи в зависимост от 

методичната единица, учебния план и програма, специфични за предметите 

преподавани от мен.                                                                                                                         

 Провокирам интереса на учениците в търсене , подбор и работа с различни източници 

на информация.                                                                                                                       

 Обогатявам учебния процес с допълнителна  информация, за да събудя по-голям 

интерес към изучавания материал.                                                                                                  

 Държа на работата с географските и исторически карти, графични и текстови 

източници на информация.                                                                                                        

 Създаване на умения да се търсят причинно-следствени връзки между историческите 

събития и да се обобщават. 

 Използване на дискусия в часовете, даваща възможност  за изразяване на активна 

гражданска позиция на ученика и способност да размишлява и анализира. 

 Старая се да формирам у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, 

изискващо самодисциплина, организация и самостоятелна отговорност.                                      



Раздел IV: Бъдещи планове  

 

 Придобиване на нова специалност. 

 

 Да разширявам своите знания и  педагогически умения. 

 

 Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката , методиката на 

преподаване, информационни технологии и др. 

 

 Да усъвършенствам уменията си в планиране и подбор на подходящи нови  и интересни 

методи, средства и материали, като диференцирам  видовете цели за всеки урок.                   

 

 Да провокирам интереса на учениците към търсене, подбор и работа с различни 

източници на информация. 

 

 Да насоча вниманието на учениците към използването на информационните 

технологии  в тяхното обучение- четене на допълнителна информация, подбор и 

селекция.  



Извънкласна дейност 
 










