
ПОТРФОЛИО  

 на Марияна  Димитрова 



Съдържание 

Лична информация 

Умения и компетенции 

Философия на преподаването 

Педагогическа дейност 

Работа по проекти 

 

 



Марияна Вълчинкова Димитрова 

Родена: 23.01.1963 г. 

Месторождение: гр. Бяла Слатина 

Местоживеене: гр. Койнаре, ул. “Отец 
Паисии” №19 

Месторабота: СУ “Христо Смирненски” 
гр. Койнаре 



Лична информация 

Образование и обучение 

Висше: ВПИ “Константин Преславски” 
гр. Шумен – Физика и математика 



Лична информация 

Професионален опит: 

Общ трудов стаж: 32 години 

Педагогически трудов стаж: 32 години 

В момента: старши учител по физика и 
математика 



Умения и компетенции 

Удостоверение : “Обучение и грижа за деца  
и ученици със специални образователни 
потребности. Закон за предучилищното и 
училищното образование и Наредба за 
приобщаващото образование”. 

Удостоверени: “Базови и специфични 
компютърни умения”. 

Удостоверение: “Оценяване на 
самостоятелното учене и самооценка на 
учениците”. 

 



Умения и компетенции 

Сертификат: “Тормоз и неговото 
ограничаване”. 

Сертификат: “Общуване с учениците. 

Сертификат: “Интерактивна технология за 
образование в мултиетническа среда”. 

Сертификат: “Подходи и методи за работа в 
мултикултурна среда”. 

Сертификат: “Активно обучение по 
природни науки”. 



Умения и компетенции 

Сертификат : “Обучение на педагогически 
специалисти за превенция на училищното 
насилие, агресията и други негативни 
прояви”. 

Сертификат: “Обучение за работа с 
образователен софтуер Envision” 



Философия на преподаването 

 Не вкарвам учениците си в рамки – 
отличник, изоставащ. Откривам силните им 
страни. Акцентирам върху тях. Работя върху 
самочувствието им, че са неповторима 
индивидуалност, че полагайки труд и 
усилия могат да се справят с учебния 
материал. 



Педагогическа дейност 

 Индивидуално и колективно работя с 
ученици с равни възможности. Изработвам 
подходящи тестове, съобразени с нивото на 
усвоения от тях материал. Допълнителни 
часове за наваксване на пропуснатото. 
Създавам конкурентна среда за най-
добрите, като развивам логическото им 
мислене, чрез количествени и качествени 
задачи. 



Педагогическа дейност 

 Съобразявам се с критериите за оценяване, 
които изисква МОН. Използвам утвърдени 
добри практики от водещи наши и 
европейски училища. Привеждам примери 
от живота за да ги мотивирам  да повишат 
образованието си. Най-добрите насочвам да 
работят върху тестове на Тойфел и 
програмата Еразъм. 



Работа по проекти 

В момента работя по проект “Заедно 
можем да постигнем мечтите си”, като 
съм ръководител на клуб “Млад 
журналист” 



Благодаря за вниманието! 


