
Професионална портфолио
На Даринка Борисова Димовска
ЗДУД в ПГЗ “ Стефан Цанов”



Посветих част от живота си на тази прекрасна, но трудна професия 
и за мене несъмнено най–голямото удовлетворение е да видя как 
младите хора, на които съм преподавала, се превръщат в почтени 
мъже и жени, отчасти благодарение на моите усилия.



Структура на портфолиото

❑ Част 1 – РЕЗЮМЕ

❑ Част 2 – ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

❑ Част 3 – ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ

❑ Част 4 – МЕТОДИ И СТИЛ  НА ПРЕПОДАВАНЕ

❑ Част 5 – УЧАСТИЕ В ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

❑ Част 6 – МОИТЕ УЧЕНИЦИ

❑ Част 7 – БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ



Резюме:
Казвам се Даринка 
Димовска
Работя в ПГЗ “ Стефан 
Цанов” от 2003 год.



Дипломи и свидетелства

Диплом за висше образование серия А-89 № 015717 от 1989 г. ВПИ 

Шумен- физик преподавател по физика с втора специалност Математика

Свидетелство за професионална квалификация серия С-00 № 052422 от 

2000 г ТУ София Информатика и информационни технологии

Диплома за висше образование серия ВТУ-2005 №030739 от 2005 г 

Магистър Финанси

Свидетелство за 5 ПКС СУ “ Климент Охридски” серия СУ №012065 от 

2016



Удостоверения и сертификати





Учебна 2018/2019





Философия на преподаването
Учителят е този, който трябва да 
намери подходa към всеки един 

ученик, да открие неговите силни 
страни и да ги използва максимално 

в часа, за да може да улесни 
намирането на пътя за усвояване на 

знанията и да накара детето да се 
чувства пълноценно.



Ние, учителите, сме изправени пред предизвикателството на 
непрекъснато търсене на варианти за своето усъвършенстване, водещи 
до повишаване на мотивацията и интереса на учениците.



Отговорности на учителя

Планиране и подготовка на учебния процес
* Провеждане на обучение по съответните предмети
* 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
* Изграждане на общи знания, умения, отношения и ценности във всяка ученическа 
възраст и чрез всеки учебен предмет
* Формиране на положителни нагласи към ученето като ценност и изграждане на 



* 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
* Опазване живота и здравето на учениците



Методи и стил на преподаването

•Интерактивните методи доближават обучението до 
естествените процеси на учене чрез моделиране и 
практикуване на умения в класната стая. 
•Един от методите, който подбужда към активност всички, 
ангажира вниманието, възбужда инициативата, подобрява 
обучението е методът на мозъчната атака (на 
английски – brainstorming). Тя се използва за стимулиране 
на творческата активност на учениците по дадена тема или 
въпрос. 
•Методът на проблемната ситуация или решаване на 
проблемен въпрос също е много удачен при обучението на 
учениците. Развива се творческото мислене и 
самостоятелно намиране на различни знания.



•Често използвани методи са решаване на казуси и 
инциденти.
•Използване на графични модели и таблици
•Използване на информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ) като метод 
на обучение.
• Използване на метода “ Световно кафе” , които се 
използва успешно за обсъждане и решаване на 
проблеми касаещи живота в училище и развитие на 
образователният процес



Участие в извън класни дейности

• Клуб “ Опознай родината за да я обикнеш” 
2013/2014 г.

• Клуб “ Забавна математика” за преодоляване на 
обучителни затруднения 2016/2017 г.

• Клуб “ Забавна математика” за преодоляване на 
обучителни затруднения 2017/2018 г.

• Клуб “ Моята България” 2017/2018 г.



Випуск 2005 12 а клас

24 ученика

Дипломирани 24

От тях завършили висше образование- 9

Моите ученици



Випуск 2015

12 в клас 31 ученика

Дипломирани 30 ученика

От тях студенти :20



Моята слабост- моите деца и 
внуци


