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За мен
Име:

Даниела Костадинова Попова

Родена:

07.01.1979 г.

Местожителство:

Гр. София

Настояща месторабота:

40 СУ „Луи Пастьор“ , гр. София

Заемана длъжност:

Учител по математика и класен 
ръководител на 6б клас.

Семейно положение:

Омъжена с две деца



Образование
Бакалавърска степен:

ТУ, гр. София

Специалност: „Машиностроителна техника и технологии“

Магистърска степен:

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр.
Свищов

Специалност: „Финансов, данъчен и митнически контрол“

Следдипломна квалификация:

Великотърновски университет „ Св. Св. Кирил и
Методий“, град Велико Търново

Специалност: „Проф. квалификация – педагогика на
обучението по математика“



Трудов стаж
В сферата на образованието:

 от септември, 2022 г. –

40 СУ „Луи Пастьор“, гр. София, 

учител по математика

Предходен трудов стаж:

От 2011 г. До 2021 г. – счетоводител и 
Главен счетоводител в търговска фирма



Моето мото

‘’За да бъдеш добър 
преподавател, необходимо е 
да обичаш това, което 
преподаваш, и тези, на които 
преподаваш.’’ 

В. О. Ключевски 



МОЯТА ФИЛОСОФИЯ КАТО УЧИТЕЛ

 Осъзнавам портфолиото като инструмент за себепознание и самооценка, както и неговия развиващ 
смисъл; 

 Чрез него ще бъде възможно да се проследи индивидуалното качество на моята работа, в 
съответствие с предварително поставените от мен цели, задачи и моята философия за ролята ми 
като учител; 

 Електронното портфолио e начин за информационен и професионален обмен; 
 Създаване на атмосфера на уважение, обич и доверие; 
 Качествено и образно преподаване на достъпен и разбираем език; 
 Фокусиране върху индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене; 
 Откриване на силните страни на учениците и тяхното надграждане; 
 Мотивиране и стимулиране на учениците да учат и да се развиват; 
 Насърчаване на инициативността на учениците да предлагат различни решения на даден проблем.
 Вярвам, че учител, който обучава, без да е вдъхнал у учениците си желание да учат, кове студено 

желязо.



ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 Ежегодно планиране на педагогическата дейност чрез разработване на тематични работни 
планове и определяне на акцентите в тематичното многообразие; 

 Изготвянето на план на класния ръководител, където отразявам спецификите на съответната 
паралелка, която ръководя и задачите, свързани с решаването на характерните проблеми там. 

 Основните ми цели са постигане на атмосфера на спокойствие и доверие, на разбиране и 
взаимопомощ, на подкрепа и сътрудничество между учениците в класа; 

 Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците, което е критерий не само за 
тяхната успеваемост, но и за качеството на моя собствен труд; 

 Реализиране на възпитателно – образователния процес в неговата динамика – развиване на 
добри социални умения и способност за социална интеграция; 

 Търсене на “обратна връзка” с учениците, но и активна работа по привличане на родителите в 
учебния процес; 

 Според нуждите използвам и методите на индивидуалната и груповата работа. Стремя се 
непрекъснато да включвам всички ученици в познавателния процес, според техните потребности, 
като целта е развитие и напредък, както за изоставащите, така и за по – изявените ученици.

 Взаимодействие с всички колеги и образователните институции;



Методически материали

Образователни и учебни планове и 
програми; учебно – методическа 
литература; научни разработки; реферати;

Следене на всички актуални документи, 
публикувани в МОН; 

Учебници, учебни помагала, табла и други 
дидактични материали, в съответствие с 
приетите към настоящия момент учебни 
планове; 

Участие в квалификационни курсове, 
обучения и програми; 



СЕРТИФИКАТИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ





УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪТРЕШНО-УЧИЛИЩНИ ОБУЧЕНИЯ – 2022/2023 г.

- Уебинар за кл. ръководители „Изготвяне на лично образователно дело на ученика” - 12.09.22 г.

- Тиймбилдинг „Емоционалната интелигентност - успех, разбирателство, преодоляване на

трудности“ - 15.10.22 г.

- Семинар „Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2016 г. за информацията и

документите за системата на предучилищното и училищното образование” - 16.10.22 г.

- Семинар „Работа с деца с обучителни трудности- СОП” -15.11.22 г.

- Семинар „Преодоляване на гнева и агресията и разрешаване на конфликти“- 13.12.22 г.

- Семинар „Екипна работа между педагогическите специалисти-споделяне на опит по програмата

„Училища за пример“ -17.01.23 г.

- Семинар „Компетентностният подход” - 15.02.2023 г.

- Семинар „Готови за инспекция”- запознаване с указанието на НИО за предстоящото

инспектиране за периода 03.04-07.04.23 г. - 07.03.23 г.

- Семинар „Споделяне на иновативни практики от реализирания международен проект „Еразъм +“

на тема „Екологично образование: учене и действие за по-добро бъдеще“ -16.05.22 г.



СНИМКОВ МАТЕРИАЛ



СНИМКОВ МАТЕРИАЛ








