
 

СОУ “АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ” 

гр. СТРАЖИЦА 
 

 

 

ул. “Дончо Узунов” №13  

тел. /06161 2027  

e-mail: str_sou@abv.bg 

Fax: 06161 2027  



ПОРТФОЛИО 

    

 

    на старши учител 

    ДАНИЕЛ ХРИСТОВ ПЕНЧЕВ 

преподавател по математика 

     педагогически стаж - 15 години 

     образование - висше 



 

Мотиви за изготвяне: 

• Прозрачност на моята професионална 

дейност. 

• Персонализацията и справедливостта 

при оценяване на индивидуалното 

качество на учителския ми труд. 

• Портфолиото е „витрината” на учителя. 



Съдържание: 

• Част 1. Резюме 

• Част 2. Философия на преподаване 

• Част 3. Методи на преподаване 

• Част 4. Отговорност на учителя 

• Част 5. Обратна връзка 

• Част 6. Други дейности-участие в училищни и 

извънучилищни мероприятия 



Част 1. Резюме  

Представяне 

 

Докато си жив, учи. Не очаквай 

старостта да донесе със себе си 

мъдростта" - Солон. 



Европейски формат на автобиография   

Име 

Адрес 

 

 

Телефон 

Факс 

E-mail 

Националност 

Дата на раждане 

Трудов стаж  

Даниел Христов Пенчев 

ул."Ангел Каралийчев“ №6    

гр. Стражица, 5150  

Р България 

+359888638439 

 

dido30dido@abv.bg 

България  

14.04.1975г. 

15 години 

mailto:dido30dido@abv.bg


Дати (от-до)  от 11.11.1997г. до 06.01.1998г.- 

СОУ ”Ангел Каралийчев” 

от 06.01.1998г. до 15.09.1998г.- 

Военна служба 

от 15.09.1998г. до 13.04.1999г.- 

ОУ с.Ново градище 

от 13.04.1999г. до 19.06.2000г.- 

СОУ ”Ангел Каралийчев”-с 

прекъсвания 

от 04.09.2000г. до Продължава 

да работи- СОУ ”Ангел 

Каралийчев” 



Име и адрес на 

работодателя 

 

Вид на дейността или 

сферата на работа 

Заемана длъжност 

Образование и обучение 

Дати (от-до) 

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация 

СОУ ”Ангел Каралийчев”,   

гр. Стражица, ул. “Дончо 

Узунов” №13  

Обучение и възпитаване на 

ученици от 5 до 12 клас  

Учител 

 

от 1989 до 1992 година  

СОУ „ Ангел Каралийчев” , 

гр. Стражица 

от 1992 до 1997 година 

ВТУ „ Св.Св. Кирил и 

Методий” , гр. Велико 

Търново 



 

Наименование на придобитата 

квалификация 

 
 

Придобити в жизнения път или в 

професията, удостоверени с 

официален документ или 

диплома 

 

Математика и информатика 

магистър 
 

 

Удостоверение № БДП-

К297/04/18.08.2008г. 

„Курс за формиране на специфични 

умения за работа в училищни 

комисии по БДП” 

Удостоверение № БДП-

К297/03/18.08.2008г. 

„Курс Методика на обучението по 

БДП” 

Удостоверение №0217/16.01.2006г. 

„Текуща квалификация по физика и 

математика” 



 

 

 

 

 

 

 

 
Майчин език  

 

Други езици    

• Четене    

• Писане    

• Разговор   

 

Свидетелство №5651/20.11.2006г.-

СУ” Св. Климент Охридски”-за 5 

професионално-

квалификационна степен 

Свидетелство №3150/16.11.2009г.-

СУ” Св. Климент Охридски”-за 4 

професионално-

квалификационна степен  
 

 

Български език  
 

 Руски език  

Добро ниво 

Добро ниво 

Добро ниво 

 
 



 
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ  

Съвместно съжителство с други 
хора в интеркултурно 
обкръжение, в ситуации, в 
които комуникацията и 
екипната работа са от 
съществено значение 
(например в културата и 
спорта) и др.   

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ   

 

 

Свидетелство за управление 
на МПС 

 
 

 

Отлични комуникативни умения  

Способност за работа в екип  

Коректност  

Отговорност  

Организираност  

 
 

 

MS Windows, MS Word,  

MS Excel, MS PowerPoint,  

Internet   
 

Категория-В,М  

  

 



Част 2. Философия на преподаване 

Математиката става интересна и лесна само, когато се учи 

системно и задълбочено. 

Ученикът с неговите индивидуални потребности трябва да се 

включва пълноценно в процеса на учене, за да се 

идeнтифицира и покаже своите силни страни. В центъра на 

учебно-възпитателния процес е поставен ученикът с 

неговата познавателна, емоционална и творческа дейност. 

Ролята на семейството е голяма и трябва заедно да работим 

върху развитието на индивидуалните потребности на 

ученика. Всички ученици имат силни страни и целта на 

образованието е да ги идентифицира и надгражда.  

                                        



Философия на преподаване 

Тяхното внимание трябва да бъде насочено към 

практическото приложение на изучаването. Най-добри 

резултати се постигат, когато дистанцията учител-ученик е 

скъсена максимално. Когато децата видят в преподавателя 

си и довереник, с когото могат да споделят и да поискат 

съвет за извън предметни теми, тогава и отношението към 

преподаваната учебна дисциплина се променя.  

Учениците никога не бива да бъдат подвеждани, за да не се 

губи доверието. Разбира се фактор в отношенията е и 

различния учеников състав в отделните паралелки. Така, 

че методите и похватите ми са различни.  

 



Част 3. Методи на преподаване 

Методически материали: 

- учебници на издателство “Анубис”, образователни планове, 

програми и учебно-методическа литература; 

- табла  

- Подходящи тестове и материали, подбрани от различни 

сборници и друга помощна литература;  

- Материали от олимпиади и състезания, проведени в 

предходните години.  

 

 



Част 4. Отговорност на учителя 

През учебната 2012/2013 година преподавам ЗП математика в 

V-а, Vб, VІІІа, ІXа и ІX-б, ХІІа и ХІІб клас.  

Преподавам и ЗИП-математика в ХІІб клас. 

 



Част 5. Обратна връзка 

Методите ми на оценяване са различни в зависимост от класа 
и отделния индивид. Например, когато преподавам в 7 и 
12клас наблягам на тестовото оценяване, за да са 
подготвени учениците за НВО и ДЗИ.  

За по-добра успеваемост ежеседмично два дена провеждам 
консултации с ученици.  

За перманентна и пълна информираност и за улеснение на 
родителите, редовно водя електронния дневник, който 
училището поддържа. 

 



Ученици на които преподавам 





 

Част 6. Други дейности-участие в училищни 

и извън училищни мероприятия 

 
 

• Член на Методическото обединение на 

„Природоматематическите науки“;  
• Член на Комисия за определяне на Диференцираното 

заплащане на учителите; 

• Обществен възпитател в община Стражица; 

• Член на управителния съвет на Туристическо дружество 

”Тасладжа”; 

 

 

 



Изпращане на випуск 2012 

 



 



Една незабравима вечер 

 



 



Преподаветел в ОбДК гр.Стражица 

-математика 

-”Компютърен дизайн и реклама” 

 



Децата творят: 

 



Туристическо дружество ”Тасладжа”; 

 



Изготвил: Даниел Пенчев- старши учител по 

математика в СОУ “Ангел Каралийчев” 
Забележка:Портфолиото е отворено  

винаги за добавяне на още информация- 

не е окончатено. 


