
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО 

на Мая Христова Димчовска 
 
 
 

Старши учител ЦДО 
 

в СУ “Христо Смирненски” 
гр. Койнаре 



СЪДЪРЖАНИЕ 

 Защо съм учител? 

 Лична информация 

 Професионална квалификация 

 Философия на преподаването 

 Педагогическа дейност 

 Методическа дейност 

 Бъдещи планове 

 Приложения 

 Контакти 

 

 



 ЗАЩО  СЪМ УЧИТЕЛ? 

 Аз съм начален учител и възпитател.  

 Аз съм първата, с която малките ученици тръгват 
по пътя на  знанието. 

 Аз държа ръката на всяко дете да напише за първи 
път “мама” и в това намирам удовлетволение. 

 Аз съм убедена, че децата са най- важната ценност 
на нашето общество.  

 Именно в моите ръце родителите предават своите 
деца и вярват, че  ще им помогна да разкрият своя 
талант и уникалност. 



 ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

• Име:   Мая Христова Димчовска 

 

• Дата на раждане: 01. 05. 1962 г. 

 

• Образование:   професионален бакалавър-  
    ИДНУ “Лазар Станев”, гр.Плевен
     

• Длъжност:  старши учител ЦДО 

 

• Трудов стаж:   34 години  

 
 

 



 ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 Удостоверение №69/12.11.2017 г. за участие в 
семинар на тема: “Обучение и грижа за деца и 
ученици със СОП. Закон за предучилищното 
образование. Наредба за приобщаващо 
образование.”; 

 Сертификат №541- 60/06.04.2016 г. за завършено 
обучение на тема: “Интерактивни форми и методи 
за работа в мултикултурна среда”; 

 Удостоверение №9- 9/09.05.2007 г. за компютърна 
грамотност. 



 ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО 
  Добър е не този възпитател, който подсказва на 

учениците си домашната работа, а този който съумее 
да предизвика интерес и умение към самостоятелна 
работа. 

  Моята философия на образованието е то да 
поставя в центъра ученика. Да се фокусира върху 
индивидуалните способности и включване на 
учениците в процеса на обучение. 

  Отчитам ролята на семейството и смятам, че 
трябва заедно да работим върху развиването на 
индивидуалните потребности на всеки ученик. 
 Поощрявам и учениците, които работят по- бавно 
и несигурно. 

  Ценя свободата на мислене.  

 



 ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 Планиране и подготовка на учебния процес; 

 Провеждане на обучение по учебни предмети; 

 Използване на подходящи образователни методи и 
техники; 

 Формиране  у учениците разбирането за ученето 
като съзнателно усилие; 

 Опазване живота и здравето на учениците 



 МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 Използвам учебно технически средства и 
материали, подходящи за постигане на резултати в 
конкретна учебна ситуация; 

 Обогатявам учебния процес с научни новости от 
предметна област; 

 Съдействам за максимално развитие и изява на 
личностния потенциал на всеки ученик съобразно 
индивидуалните му способности; 

 Съобразявам изискванията си към учениците с 
възрастовите им особености; 

 Изполвам диалог, групова и фронтална работа. 

 



 БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ 

• Запознаване с методична литература;  

• Усъвършенстване уменията за планиране и подбор на 
нови и интересни методи, средства и материали, 
подходящи за ПИГ; 

• Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор 
и работа с различни източници на информация; 

• Насочване вниманието на учениците върху 
изполването на информационни технологии в тяхното 
образование по всички учебни предмети подбор на 
информация, презентации и др. 

• Използване на други иновативни методи на обучение 

 



 ПРИЛОЖЕНИЯ 



 КОНТАКТИ   

 СУ “Христо Смирненски” гр.Койнаре, 5986 
 уп. “Христо Ботев” №1 
 
 GSM: 0879827412; 
 
 Е – mail: m.dimchovska@abv.bg 


