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ЛИЧНИ ДАННИ 

Име:   Мария Бориславова Петкова 

Националност:  българска 

Рождена дата:  07.10.1977 г. 

Месторождение:  гр.Плевен 

Адрес:  ул. “Генерал Ганецки” 

Телефон:  0887XXXXXX 

E-mail:   mariapetkova77@abv.bg 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

2007 г 

 

Технически университет, Стопански 

факултет, гр. Габрово 

 

Квалификация  Индустриален инженер 

ОКС  бакалавър 
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КВАЛИФИКАЦИИ 

2021 г.  ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико 

Търново 

ДПК - Учител по информатика и 

информационни технологии 

2021 г.  ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико 

Търново 

ДПК - Учител по математика 

2021 г. НЦПКПС, гр. Банкя 

обучение - Създаване на електронно учебно 

съдържание по математика в 

прогимназиален етап 

2021 г. NASE – IAU, ОЦИДЗИ с. Байкал 

курс - Астрономическа култура 
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УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 
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Социални умения и компетентности 

Коректен, лоялен, адаптивен 

Умения за работа в екип 

Цени личното достойнство на другия и зачита неговите 

права 

Умения за носене на отговорност 

Технически умения и компетентности 

Работа с ОС Windows 

Работа с Microsoft office 

Работа с интернет 

Работа с аудио и визуална техника 



ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО 
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Децата са нашето бъдеще. Именно за това трябва 

родители и учители да се грижат заедно не само за 

физическото им развитие, а и духовното, за развитието 

им във всяка област. Училището отваря врати към много 

светове, а ние учителите им ги представяме по такъв 

начин, че всеки да намери своето място. Днешните ни 

ученици са нашите бъдещи лекари, изобретатели, 

политици. 

Учителят живее с успехите, радостите и проблемите на 

своите ученици. Чрез работата си с тях се учи и самият 

преподавател, обогатява се неговият педагогически опит. 

„Скъпоценният камък не може да се полира без триене, 

нито човек да се усъвършенства без изпитания.“  

Конфуций 



ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО 
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Всеки човек учи по различен начин: водене на записки, учене 

наизуст, обясняване на други хора, чрез аудио/видео 

възприемане, практика, извличане на информация, тестове. В 

работата си представям материала по различни начини, 

съобразявайки се с индивидуалните потребности на всеки 

ученик. Обяснявам защо това, с което ги запознавам днес - ще 

им е необходимо и кога. Старая се всеки един материал да го 

свързвам с примери от ежедневието. 

Учителят е този, който вижда затрудненията на всеки 

ученик. Търси тяхната първопричина и работи за тяхното 

разрешаване. Стимулира ученика да разбере, че всяка спънка 

е само малко камъче по пътя към успеха. Научавайки да се 

справя с малките камъчета в училище - ще е готов да извърви 

смело житейският си път, без да се отказва пред 

трудностите. 
 

“Чух и забравих. Видях и запомних. Преживях и разбрах.”  

Конфуций 



ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ 

9 

• Изготвяне на тематични разпределения.  

• Планиране и подготовка на учебния процес.  

• Използване на подходящи образователни стратегии, методи 

и  техники, които:  

- дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация;  

- отговарят на различни образователни потребности на 

учениците; 

- мотивират учениците и стимулират личностното им 

развитие; 

- реализират вътрешно-предметни и междупредметни връзки;  

• Формиране на положителни нагласи към ученето като 

ценност и изграждане на стратегии за активно и 

самостоятелно учене и за учене през целия живот. 



ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ 
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• Формиране у учениците разбирането за ученето като 

съзнателно усилие, изискващо организираност и 

самодисциплина и възпитаване в самостоятелност и поемане 

на отговорност за собственото им учене, действия и 

поведение. 

• Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на 

учениците и на учебния процес. 

• Сътрудничество и обсъждане на проблеми, обмяна на добри 

практики съвместно с другите педагогически специалисти 

• Провеждане на консултации с ученици. 

• Опазване живота и здравето на учениците. 



ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ И 

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ  
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През 2021 – 2022 учебна година преподавам: 

Учебен предмет Клас Брой ученици 

Математика 5 14 

Математика 6 9 

Математика 7 10 

КМИТ 5 14 

Информационни 

технологии 

6 9 

Физика 7 10 

Проект “Подкрепа за успех” – “Група за преодоляване на 

обучителни затруднения по Математика 7 клас’’ 
 



МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 
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Решаването на задачи в обучението по математика е и цел и 

средство на обучение. Мястото и функциите на задачите 

винаги се определят в зависимост от целите на обучението. 

В работата си, се стремя да давам и показвам задачи от 

реални житейски ситуации, за да могат учениците да разберат 

значимостта и ползата от математиката. 

В уроците си използвам педагогически технологии с 

насоченост към активиране и оптимизиране на работата с 

учениците. 

Особено място в уроците ми заема прилагането и ползването 

на ИКТ. Чрез тяхното приложение се повишава интересът към 

урока, дава се възможност за индивидуална изява, развиват се 

умения за мислене и междупредметна връзка, надгражда се 

общата култура. 



ОБРАТНА ВРЪЗКА 
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За обратна връзка ползвам резултатите постигнати от 

учениците. Децата са с различни възможности.Така че, не 

анализирам само средният успех, а напредъка на всеки отделен 

ученик.  

По време на урока и в края на всеки час задавам въпроси като 

„Кое остана неразбрано?“ Съобразно отговорите на учениците, 

в същият или в следващия час,променям начина на поднасяне на 

съответната информация. 

 Примерите, които ми дават за прилагането на научения 

материал, ме информират за това колко и как могат да 

пренасят наученото в други сфери. 

Домашната работа е също начин за обратната връзка.Тя е начин 

за затвърждаване на усвоеното, но е тест за това, което е 

разбрано и усвоено. 

 Непрекъснатото усъвършенстването на методите ми на 

преподаване и обратната връзка с учениците е важна част от 

учебния процес, която подобрява изграждането на 

взаимовръзката и дава дългосрочни резултати.  



БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ 
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Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката, 

методиката на преподаване по математика, информационни 

технологии и физика. 

Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на 

подходящи, нови и интересни методи, средства и материали, 

подходящи за съответната тема. 

Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и 

работа с различни източници на информация и използването на 

информационните технологии в тяхното обучение. 

Развитие на други иновативни методи на обучение. 



САМОНАБЛЮДЕНИЕ 

15 

След края на всеки учебен ден или час, аз анализирам своята 

работа.Така определя кои методи или похвати са успешни и 

кои не при моите ученици. Кое трябва да променя, кое да 

доразвия и т.н. Непрекъснато търся нещо ново, което да ми 

бъде полезно в моята работа. Участвам във форуми, чета. 

Развивам се непрекъснато. 

Изградила съм добри взоимоотношения с учениците. Те влизат 

в часа спокойни. Знаят, че могат да изразят своите мисли без 

страх, че ще сгрешат. 

‘’Ако си мислите, че образованието е скъпо, пробвайте 

цената на невежеството.’’  

Хауърд Гарднър 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

16 



17 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ОУ „Христо Смирненски”с.Ореховица,общ. Д.Митрополия,обл.  Плевен 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

5859 с.Ореховица,пл. „Възраждане”  № 1,тел.0879596804 

e-mail: ou_orehovitsa@abv.bg 

 

ПОРТФОЛИОТО Е ОТВОРЕНО И ПОДЛЕЖИ НА 

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛВАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ. 
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