
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 СУ „Луи Пастьор“ 

ПОРТФОЛИО 
 

на  
Десислава Филипова Филипова - Милетиева 

 учител   
по  

Математика 



  

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

Раздел І: Представяне 

1. Лични данни: 

  

Име: ДЕСИСЛАВА ФИЛИПОВА ФИЛИПОВА - МИЛЕТИЕВА 

Адрес:  ж.к. Люлин, бл. 803, вх. В, ап. 52, гр. София 

Телефон:  0888112648  

E-mail :  Desi1964@abv.bg 

Националност:  Българка 

Дата на раждане:  12.01.1964 г. 

 

2. Образование  

• Дати (от-до)  10.1994 - 01.1997 г. 

  СУ „Св. Климент Охридски” 

• Основни 

предмети/застъпени 

професионални 

умения 

 Математика и физика 

• Наименование на 

придобитата 

квалификация 

 учител 

• Ниво по 

националната 

класификация  

 магистър 

   



 

• Дати (от-до)  10.1982 - 11.1988 г. 

  ВМЕИ „В. И. Ленин”/Технически университет – гр. 

София/ 

• Основни 

предмети/застъпени 

професионални 

умения 

 Технология на металите и металообработващите машини 

– профил „Леене на металите” 

• Наименование на 

придобитата 

квалификация 

 инженер 

• Ниво по 

националната 

класификация  

 магистър 

• Дати (от-до)  09.1979 - 06.1982 г. 

  1ЕСПУ „Димитър Благоев” 

• Основни 

предмети/застъпени 

професионални 

умения 

 Математическа паралелка 

• Наименование на 

придобитата 

квалификация 

 Средно образование 

 

3.Педагогически стаж – 10 години 

• Дати (от-до)  01.09.2016 до момента 

• Име и адрес на 

работодателя 

 СУ „Луи Пастьо“ гр. София 

• Вид на дейността 

или сферата на работа 

 Образование 

• Заемана длъжност  Учител по математика  

• Основни дейности и 

отговорности 

 

 

 Обучение на ученици от 5 до 8 клас по математика  

Опазване живота и здравето на учащите се по време на 

учебния процес 

Мотивиране на младежите за добиване на трайни знания 

и постигане на по-високи резултати на изходните нива 

по преподаваните предмети 



 

• Дати (от-до)  от 19.09.2011 г. до 01.09.2016г. 

• Име и адрес на 

работодателя 

 ОУ „Петър Берон” – с. Реброво, обл. София 

• Вид на дейността 

или сферата на работа 

 Образование 

• Заемана длъжност  Учител по математика и физика  

• Основни дейности и 

отговорности 

 

 

 Обучение на ученици от 5 до 8 клас по математика и 7 и 

8 физика  

Опазване живота и здравето на учащите се по време на 

учебния процес 

Мотивиране на младежите за добиване на трайни знания 

и постигане на по-високи резултати на изходните нива 

по преподаваните предмети 

• Дати (от-до)  13.09.2010 - 21.06.2011 г. 

• Име и адрес на 

работодателя 

 ОУ „Елин Пелин” – с. Владо Тричков, обл. София 

• Вид на дейността 

или сферата на работа 

 образование 

• Заемана длъжност  Учител по математика и физика 

• Основни дейности и 

отговорности 

 

 

 Обучение на ученици от 5 до 12 клас по математика 

Опазване живота и здравето на учащите се по време на 

учебния процес 

Мотивиране на младежите за добиване на трайни знания 

и постигане на по-високи резултати на изходните нива 

по преподаваните предмети 

 

 

4. Квалификации / ПКС, Следдипломна квалификация/ 

 

4.1. Сертификат „ Изработване и експертна оценка на тестови задачи 

за външно оценяване“  - 23.11. 2015г. 

4.2.Удостоверение № 17341/15.07. 2017г. за завършен обучителен 

курс „ Мотивация, дисциплина, внимание – как да завладеем класа и 

да ги вдъхновим да работят сами. 

4.3.Удостоверение № 125/15.09.2017г. за участие в семинар и 

практически тренинг на тема:“ Придобиване на знания и формиране 



на базови и практически умения, свързани със защите на учениците 

при бедствия и кризисни ситуации. 

4.4.Удостоверение № 3084/19.02.2018г. за завършен обучителен курс 

на тема:“ Професионалният стрес и техники за справяне със стреса 

на работното място“ 

4.5. Удостоверение № БДП – К 1248/07/ 24.10.2019г. за завършен 

курс по „ Методика на обучението по безопасност на движението по 

пътищата в V-VІІ клас 

4.6. Удостоверение за повишаване на квалификацията № 

2083/22.06.2020г. „ Иновативни техники за утвърждаване ролята и 

авторитета на учителите и образователните институции с цел 

създаване на позитивна образователна среда и мотивация за учене.“ 

4.7. Удостоверение за повишаване на квалификацията № 

2283/25.05.2021г. „ Педагогики за развиване на творческо мислене“ 

4.8. Удостоверение № КК 11893 от 31.01.2022г. – „ Прилагане на 

инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от 

преждевременно напускане на образователната система и 

диференциран подход при определяне потребностите им от 

предоставяне на индивидуална подкрепа.“ 

 

4.9. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА УЧИТЕЛИТЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП  В 40 СУ „ЛУИ ПАСТЬОР“ 

 

Учебната  2018/2019  година: 

 

1. Обучение на тема: „Работа с електронен дневник в платформата 

„Школо“ - 25.09.2018 г. Обучител: Зоя Проданова, зам. директор,  4 

академични часа 

2. Обучение на тема: „Работа на учителя с проблемни ученици“ – 

20.11.2018 г.  Обучител: Красимира Александрова, педагогически 

съветник, 3 академични часа 

3.Обучение на тема: „Изисквания към оценяването в 5-7 клас“ – 

08.01.2019 г. Обучител: Антоанета Кръстанова, директор, 3 академични 

часа 

4. Обучение на тема: „Подходи за работа с ученици в начална 

училищна възраст с нарушена плавност в говорната продукция – 

заекване“ –19.02.2019 г. Обучител: Валентина Лалова, логопед, 3 

академични часа. 



5. Обучение на тема:  „Екологично образование и възпитание в 

училище“ - 23.04.2019 г. Обучител: Стефка Спасова, зам. директор,  3 

академични часа  

6. Обучение на тема:  „Управление на конфликти“  - 17.05.2019 г. 

Обучител: Красимира Александрова, педагогически съветник, 3 

академични часа 

 

 

Учебната  2019/2020  година: 

 

1. Обучение на тема: „Работа в електронната платформа за 

дистанционно обучение Teams“ – 24.09.2020 г. Обучител: Зоя Проданова, 

зам. директор,  4 академични часа 

2. Обучение на тема: „Иновации и модерни технологии в преподаването 

и общуването” по проект „Как да бъдем училище на 21 век”, в рамките на 

Европейската програма за подкрепа на образованието, обучението, 

младежта и спорта „Еразъм+” - 22.10.2019 г. Обучител: Димитрина Стоева, 

начален учител, базов учител на СУ „Св.Кл. Охридски,  3 академични часа 

3. Обучение на тема: „Наркотични и упойващи вещества – рискове и 

опасности» - 17.12.2019 г. Обучител: Красимира Александрова, 

педагогически съветник –-  3 академични часа 

4. Обучение на тема: „Как да приобщим децата/учениците със 

специални образователни потребности /СОП/ и да спомогнем за 

преодоляване на предразсъдъците към тях от страна на останалите 

ученици“ - 03.02.2020 г. Обучител: Красимира Александрова, 

педагогически съветник, 3 академични часа 

5. Обучение на тема: „Превенция на инфекциозни заболявания в 

училище – КОВИД 19. Предпазни средства и профилактични мерки“– 

20.03.2020 г. Обучител: Емилия Иванова, медицински фелдшер, 3 

академични часа 

 

Учебната 2020/2021 година: 

 

1. Обучение на тема: „Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и 

насилието“ – 02.09.2020 г. Обучител:  Стефка Спасова, зам. директор, 3 

академични часа. 



2. Обучение на тема: „Компютърно моделиране в начален етап“ - 

11.09.2020 ч. Обучител: Еленка Запрянова, главен учител, 3 академични 

часа 

3. Обучение на тема: „Визия за бъдещето” по проекта BEACON - Bridging  

European and Local Climate Action (”Мост между действията за климата на 

Европейско и на местно ниво”) – 13.10.2020 г. Обучител:  Росица Тенжова, 

главен учител, 3 академични часа. 

4. Обучение на тема: „Развитие на позитивна училищна култура“ – 

17.11.2020. Обучител: Антоанета Кръстанова, директор, 4 академични часа 

5.  Обучение на тема: „Изграждане на екологично самосъзнание“ ; 

14.04.2021 г. Обучител: Райна Видева, начален учител, 3 академични часа 

6. Обучение на тема: „Изграждане на включваща среда. Социално-

емоционално учене“ – по лидерска програма за училищно развитие – 

„Училище за пример“ – 22.06.2021 г. Обучител: Ели Васова, председател 

на Методическо обединение – начален етап, 3 академични часа. 

 

 

Раздел ІІ: Педагогическа дейност 

 

1.Преподавателска дейност – Учителската професия е призвание. Това 

не е просто работа. Учителят  дава пример за подражание на своите 

ученици и влияе върху тяхното възпитание. Много отговорна мисия, към 

която всеки преподавател трябва да подхожда с много разум и любов към 

децата. 

 

 



 

 

1.Убеждения за преподаването и ученето 

Обучението по математика  развива научен мироглед в учащите се . 

Необходимо е да се проучват индивидуалните особености на всеки ученик, 

да се знаят интересите му, качеството на неговото внимание, и памет, при 

какви обективни и субективни условия най-добре разбира, запомня и 

използва знанията си. Материалът да бъде правилно дозиран. Да се 

ръководи учебния процес така, че да използват  вътрешните възможности 

на учениците. Да се балансира противоречието между учебния материал и 

наличните умения и умствено развитие на учащите  

се. 

1.Ролята на учителя- духовен наставник, социален работник 

а/ Да създава любов към учението 

б/ Да формира интереси, навици и привички за учебен труд 

в/ Да формира мотиви за учение – лични и обществени 

г/ Да формира убеждения, да  изгражда мироглед, отношение към труда и 

да се включва активно в професионалното ориентиране на подрастващите. 



 

 

 



1.Какво искам да постигна с моите ученици 

Заедно да изградим тяхната самостоятелност и целенасоченост, 

самоинициатива за поставяне и постигане на цели. 

Да мислят задълбочено и конкретно. 

Самоконтрол и отговорност в поведението, критично мислене и вярна 

оценка и самооценка. 

 

 

 

Раздел ІІІ: Извънкласна дейност – Участие в проект „Твоят час“, 

Организиране на екскурзии, спортни празници и трудови дни. 



 

 



 

 

 



Раздел ІV: Урочни и извънурочни дейности 

ІV. Отговорности на учителя /учебна програма/ 

1. Общо представяне на програмата за всеки клас 

Учебната програма обхваща учебното съдържание от заложените в ДОС 

ядра и е естествено продължение на учебната програма за задължителна 

подготовка по Математика и физика за всеки клас. Програмата задава 

учебното съдържание по Математика , определено от: 

а/ Стандартите, които учениците покриват в резултат на завършване на 

основната степен на обучение; 

б/Резултатите, които учениците трябва да постигнат. 

в/Възможностите за разширяване и надграждане на учебното съдържание; 

използване на нагледни методи /демонстрация и наблюдение/  

г/Интегралния характер на  знанията по математика и връзките им с 

учебното съдържание по останалите учебни предмети; 

д/Практико- приложния характер на уменията на този етап на обучение. 

 2. Методи на преподаване – цели на обучението по математика - ИУЧ 

а/Поддържане и разширяване на интереса към Математиката, мотивиране 

за извършване на математически дейности; 

б/Усъвършенстване на знанията и уменията, формирани в задължителното 

обучение по Математика 

в/Разширяване на математическите знания и умения; 

г/Изучаване и откриване на познавателни интереси  на учениците за 

подпомагане на развитието; 

д/Развитие на качества на мисленето, въображението, паметта, волята; 

е/Формиране на умения за разкриване  на закономерности; 

ж/Формиране на умения за работа в екип.  



 
 



 

3. Реализация на целите 

а/Чрез задачи с тренировъчен характер и използването на илюстративни 

материали, графики и модели, които подпомагат осмислянето на понятията 

и алгоритмите.  

б/Чрез запознаването с нови свойства, логически връзки и отношения. 

в/Чрез провокиране и екипно решаване на проблемни ситуации в часовете 

по математика. 

г/Чрез развиване уменията за четене, разбиране и обработка на текстова 

информация, като основен акцент е мотивирането за работа с 

допълнителна литература и математически тестове. 



 
 

4. Допълнителна литература 

Сборници, учебни тетрадки. 

5.Иновации и стратегии: Разделяне на класовете на отбори. Създаване 

на творческа атмосфера и желание за бързо и рационално 

решаване на поставенитезадачи.  

6. Примери за интегриране на ИТ: Решаване на тестове за външно 

оценяване.Подбор на информация за възможностите за следващо ниво на 

образование с цел професионална ориентация.  

Раздел V.Философия на преподаване 

Връзка между моята философия и преподаването ми в час 

Един от най-съществените проблеми при съвременните ученици е липсата 

на мотивация. Когато ученикът вижда непосредствено и веднага резултата 

от усилията си, това го стимулира по определен начин. Ролята на учителя е 

да помогне да се осъзнае успеха  и неуспеха, да  насочи и насърчи ученика. 

В тази ситуация индивидът се намира в съревнование сам със себе си и се 



стреми всяка следваща стъпка да извърши по-добре от предходната. 

Използват се вътрешните подбуди на ученика. 

Обучението по математика  поставя ученика в ситуации, при които се 

изискват умствени усилия за решаване на задачи, правене на хипотези, 

сравнения, обобщения, активизират се всички мисловни процеси. 

Самостоятелната работа по задачите позволява всеки ученик да работи със 

своя темп, да развива самостоятелно мислене и да усвоява материала по-

задълбочено.  

Не се пренебрегват и формите на колективна работа и 

съревнование.Участие в олимпияди, за да сравнят учениците своите 

резултати с учениците от другите училища и да свикват на изпитно 

напрежение. 

Раздел VІ: Участие в проекти- Участие в проект „ Твоят час“ 

Раздел VІІ:Бъдещи планове за подобряване качеството на преподаване 

1. Организиране на кръжок по математика за по - напредналите ученици. 

2. Организиране на посещение на седмокласници в Природо – Научния музей 

в София с цел да видят връзката между математиката и физиката и да 

осъзнаят важността на опознаването на света чрез тези науки. 

3. Организиране на посещение в Завода за тежко машиностроене в 

гр.Радомир с цел професионално ориентиране на ученици с математически 

наклонности към инженерната професия. Всички ученици ще се запознаят с 

професията на заварчика, стругаря, ковача и леяра. 

VІІІ. Самонаблюдение 

Най – силната ми страна като учител е неизчерпаемата ми любов към децата, 

които ме зареждат с енергия и ми дават сили да влизам в час с усмивка и 

огромно желание за работа. 

В часовете ми е осигурена необходимата дисциплина за качествено 

провеждане на часовете. Успявам да провокирам интерес в голяма част от 

учениците към изучавания материал. Работя много за мотивацията на децата 

да бъдат образовани, възпитани и достойни граждани. Опитвам се да открия 

индивидуалните заложбите на всяко дете и да го насоча към подходящо за 

него занимание в бъдеще. Уча децата да си поставят цели и да ги постигат. В 



часовете  говорим много за опазване на околната среда и това, че всеки от нас 

е отговорен да запазим земята чиста. 

 

Това е, което ми дава сили да продължавам напред с много обич в сърцето 

към всички мои дечица!!! 
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