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СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  МАРИЯ ПАЧЕВА ХРИСТОВА

Образование

и квалификация
Висше-специалност История

Специализация Предучилищна педагогика; Начална педагогика;

Общ и учителски 

стаж
13 години общ стаж; 10години учителски  стаж

Заемана длъжност Старши учител в ГЦОУД

Учебни дейности

Организиран отдих и физическа активност (1-4 клас)

Самоподготовка (1-4 клас)

Занимания по интереси (1-4 клас)

ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА

Социални умения и 

компетенции

Умения за работа в екип, комуникативност, толерантност, коректност, 

отговорност, мобилност.

Организационни 

умения и компетенции

Отлични организаторски умения,отговорност, лоялност, стремеж към 

развитие.

Умения за разрешаване на проблеми и взимане на решения.

Технически умения и 

компетенции

Работа с операционна система WINDOWS

Отлично владеене на MS Office (Word, Excel, Power Point)..

Работа с internet приложения(wix.com; Prezit; QuizPedia; MozaBook

Personal -работа с електронни учебници; Rmeasiteach-работа с 

интерактивна дъска и други).

Когнитивно-базирани 

компетенции

Oсигуряване на среда стимулираща детската активност и развитие..

Откриване на детската индивидуалност в груповата общност

Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми.

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И 

КОМПЕТЕНЦИИ
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УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА

Артистични умения и 

компетенции

Актьорско майсторство, умения в певческото и танцово изкуство; 

добри рецитаторски умения

Компютърна

грамотност

Икономически университет-Варна 

Езикови умения и

компетенции

Самооценка на езиковите умения по Английски език

Разбиране: Слушане - Много добър; Четене - Много добър

Говорене: Участие в разговор-Добър; Самостоятелно устно 

изложение- Добър

Писане: Добър

Сертификат: Sertificate of Achievement

Издаваща организация: Училище Европа

Година: 09.2009 - 06.2010

Европейско ниво: А2ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И 

КОМПЕТЕНЦИИ
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ОБРАЗОВАНИЕ

И 

КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на придобитата 

образователна степен или 

квалификация

История, бакалавър

Дати (от - до) 2001-2005г.

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация
ШУ,,Епископ Константин Преславски’’

Основни предмети и застъпени 

професионални умения

Методика на обучението по история

Психология

Опазване на културно-историческото наследство

Политология

Национализъм и толерантност в историческото 

образование

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ОБРАЗОВАНИЕ

И 

КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на придобитата

образователна степен или 

квалификация

Културен туризъм, магистър

Дати (от - до) 2005-2006г.

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация
ВТУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Основни предмети и застъпени 

професионални умения

Празнично-обредната система на българите

Природно-туристически ресурси на България

Професионална култура и общуване

Традиционната материална култура в музеите

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ОБРАЗОВАНИЕ

И 

КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на придобитата

образователна степен или 

квалификация

Публична администрация, магистър

Дати (от - до) 2006-2007г.

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация
ШУ,,Епископ Константин Преславски’’

Основни предмети и застъпени 

професионални умения

Държавна администрация и местно самоуправление

Гражданска защита

Държавно регулиране на образованието, науката и 

културата

Дипломатически протокол и церемониал

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ОБРАЗОВАНИЕ

И 

КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на придобитата

образователна степен или 

квалификация

Начален учител, професионална квалификация

Дати (от - до) 2013-2014г.

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация
ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Основни предмети и застъпени 

професионални умения

Интерактивни моделни технологии за образование в 

детството

Говорни и комуникативни компетенции на учениците

Социални и граждански компетенции

Ключови процеси на качественото образование

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ОБРАЗОВАНИЕ

И 

КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на придобитата

образователна степен или 

квалификация

Иновации в предучилищното образование, магистър

Дати (от - до) 2020-2021г.

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация
ШУ,,Епископ Константин Преславски’’

Основни предмети и застъпени 

професионални умения

Предучилищно образование – актуални проблеми

Педагогика на ранното детство

Хранене и агресия при децата

Приобщаващо образование

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА
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Сертификати

Описание Издадена 

организация

От До

“Промени в СЗО, КСО и КТ 2012” ”Рускова” ЕООД 21.01.

2012г.

21.01.

2012г.

Пилотен поект на МОН: План за реализация на 

Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в 

образованието и науката Фаза 1

Издателство 

„Просвета“

2015 2015

Мултимедийни образователни технологии за 

постигане на ефективен учебен процес. 

Промените в учебните програми за 1 клас

„Анубис-Булвест“ 

ООД

01.04.

2016г.

01.04.

2016г.

“Интегриране на ИКТ в учебния процес” СУ”Сава 

Доброплодни”

22.10.

2016г.

22.10.

2016г.

“Коучинг умения за родители” Фондация 

образователно 

сътрудничество

13.05.

2017г.

14.05.

2017г.ОБРАЗОВАНИЕ И

КВАЛИФИКАЦИИ

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА
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Профисионално-квалификационна

степен

/Обучаваща организация

Степен

Свидетелство за професионално 

квалификационна степен

Регистрационен № 14059/11.10.2017г.

ШУ,,Епископ Константин 

Преславски’’Департамент за 

информация,квалификация и 

продължаващо образование-град Варна

Придобита 5 ПКС 

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

И 

КВАЛИФИКАЦИИ
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Профисионално-квалификационна

степен

/Обучаваща организация

Степен

Свидетелство за професионално 

квалификационна степен

Регистрационен № 20030/29.10.2021г.

ШУ,,Епископ Константин 

Преславски’’Департамент за 

информация, квалификация и 

продължаващо образование-град Варна

Придобита 4 ПКС 

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

И 

КВАЛИФИКАЦИИ
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ОБРАЗОВАНИЕ И 

КВАЛИФИКАЦИИ

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА

Удостоверения

Описание-тема Издадена организация Кредит Дата

„Реализация на 

професионалните умения на 

учителя в урока“

Департамент за 

информация,квалификация и 

продължаващо образование-град

Варна

Регистрационен № 

8483/07.06.2017г.

1 06-07.06.

2017г.

,,Мултимедийни и облачни 

технологии в работата на 

съвременния учител’’

Тракийски университет 

Департамент за информация и 

повишаване квалификацията на 

учителите Стара Загора

Регистрационен № 141-

37/07.06.2017г.

1 22.06.2017г.
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ОБРАЗОВАНИЕ И 

КВАЛИФИКАЦИИ

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА

Удостоверения

Описание-тема Издадена организация Кредит Дата

„Новите учебни програми по 

изобразително изкуство в 

началното училище“

Департамент за 

информация,квалификация и 

продължаващо образование-

град Варна

Регистрационен № 

0244/18.09.2017г.

1 16-17.09.

2017г.

,,Формиране на умения за 

успешно прилагане на учебната 

програма по компютърно 

моделиране в начален етап’’

„Просвета-София“ АД, гр. 

София

Регистрационен № 

21003647/14.01.2022г.

1 30.01-02.03.

2021г.
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ОБРАЗОВАНИЕ И 

КВАЛИФИКАЦИИ

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА

Удостоверения

Описание-тема Издадена организация Кредит Дата

„Успешна подготовка за 

националното външно

оценяване в 4 клас“

„Просвета-София“ АД, гр. 

София

Регистрационен № 

21003638/14.01.2022г.

1 06.03-07.04.

2021г.

,,Научна и методическа 

интерпретация на учебното 

съдържание в начален етап на 

основна образователна 

степен’’

Департамент за 

информация,квалификация и 

продължаващо образование-град

Варна

Регистрационен № 

10290/22.07.2021г.

2 19-20.07. и 

21-22.07.

2021г.



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ОБРАЗОВАНИЕ И 

КВАЛИФИКАЦИИ

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА

Удостоверения

Описание-тема Издадена организация Кредит Дата

„Арт-терапия като метод за 

развитие на емоционалната 

интелигентност при децата и 

учениците“

„РЦ за подкрепа на 

приобщаващото образование“, 

гр. Шумен

Регистрационен № 

0152/14.01.2022г.

1 13.01-14.01.

2022г.

,,Проектното обучение по

технология и 

предприемачество в начален 

етап като иновативна 

образователна технология’’

„Бит и Техника“ ООД Варна

Регистрационен № 6678/2022г.

1 30.01.

2022г.
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ОБРАЗОВАНИЕ И 

КВАЛИФИКАЦИИ

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА

Удостоверения

Описание-тема Издадена организация Кредит Дата

„Алтернативи по пътя към 

грамотността“

„Просвета-София“ АД, гр. София

Регистрационен № 

0000001203/25.02.2022г.

1 29.01-01.03.

2022г.

,,Изследователският подход в 

обучението по математика в 

начален курс’’

„Бит и Техника“ ООД Варна

Регистрационен № 8065/2022г.

1 06.02.

2022г.
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ОБРАЗОВАНИЕ И 

КВАЛИФИКАЦИИ

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА

Удостоверения

Описание-тема Издадена организация Кредит Дата

„Възможности на учебните

програми по човекът и 

обществото(3-4клас) за оценка на 

функционалната грамотност на 

учениците(върху учебното 

съдържание по история на 

България) “ 

„Просвета-София“ АД, гр. 

София

Регистрационен № 

0000002150/10.03.2022г.

1 19.02-20.03.

2022г.

,,Методически насоки и специфики 

в образователният процес. 

Стимулиране на активното учене 

чрез използване на интерактивни 

методи в начален етап’’

„Клет България“ 

Регистрационен № 

15959/10.06.2022г.

1 06.02.

2022г.
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УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА

ОТГОВОРНОСТИ 

НА УЧИТЕЛЯ

• Да изгражда знания, умения и отношения у учениците през периода на началната

училищна възраст.

• Да изгражда социално и личностно значими компетенции и ценности, които трябва

да се формират чрез обучението във всички учебни предмети.

• Да поддържа необходимото равнище на компетенциите си.

• Да познава съвременни приложни и технологични аспекти.

• Да владее методиките на обучение в началните класове по всички учебни предмети.

• Да умее да планира, подготвя и провежда добре учебния процес.

• Да умее да диагностицира, оценява компетентно и справедливо и да отчита

постиженията на учениците и на учебния процес.

• Да притежава отлични организационни умения.

• Да опазва живота и здравето на учениците.

• Да зачита и спазва професионалната и колегиална етика.

• Да познава основните нормативни актове и документи.
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Методи на преподаване

• Интерактивни за началното образование методи на обучение

• Методи за развитие на социалните компетенци

• Специфични за началното образование методи на обучение

• Представяне на обучението, като планиран процес, насочен към положителна

промяна, чрез придобиване на нови знания, умения и нагласи у учениците в 

групата.

• Промяна на ценностната система на обучаемият, чрез емоционалното поле 

на познанието

• Социалнообвързващ модел – в които надделява чувството за съвместно

комуникиране в трансформиращи взаимодействия – игрови, 

приложнопрактически и познавателни с различна степен на тяхното

доминиране.

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА

ПОСТИГАНЕ НА 

КОМПЕТЕНТНОСТИ
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ЦЕЛ

Основна цел-Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез 

насърчаване развитието на ключови компетентности творчески способности и умения за 

живот,необходими на учениците в съвременното общество.

Обши цели и стратегии - Самоподготовка

1.Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, етап или степен на 

образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в 

усвояването на учебното съдържание.

2.Да се създаде организация в ГЦО за нормално провеждане на проследяването а 

образователните резултати.

3.Да се използват педагогически методи и подходи,съобразени със спецификата на групата 

и развитието на учениците, които да подпомогнат успеваемостта на учениците в ГЦО.

4.Участие в квалификационни форми, допринасящи за ефективността на работата в ГЦО.

5.Да се поддържат контакти с родителите на учениците в ГЦО с оглед повишаване на 

тяхната успеваемост.

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА

ЦЕЛИ
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ЦЕЛ

6.Самоподготовката допринася за правилното трайно усвояване на учебния материал и 

съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране,стимулира 

любознателността и стремежа към знание,толерантно взаимодействие чрез 

усъвършенстване на уменията за общуване.

Обши цели и стратегии –Занимания по интереси

1.Колективната работа в ГЦО да съдейства за изява на индивидуалните способности за 

диференцирано развитие на учениците.

2.Възпитателната работа в ГЦО да е подчинена на общите цели на училището,но 

същевременно да е съобразена с потребностите и интересите на учениците,насочени и 

към осмисляне на свободното им време.

3.С нетрадиционни форми на работа да се предизвика у учениците радост и 

удовлетворение от училищния живот и от техния личен принос за обогатяването му.

4.Дейностите по интереси да спомагат за нравственото и естетическо възпитание на 

учениците,а също и за усъвършенстване навиците им за работа в екипЦЕЛИ

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН
ПОСТИГНАТИ 

РЕЗУЛТАТИ

Участие в училищния живот

1.

Училището е място,където детето се научава да общува с хора и по този начин се 

подготвя за съзнателния си живот.То играе много важна роля в изграждането характера 

на детето.

2. Преживяванията в училище са незабравими.

3.
Детето контактува с други деца от различни религии и убеждения. Училището е основен 

елемент  градящ бъдещето на нашите деца.

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА
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Бъдещи планове

1.

Изграждане на група в която да са развити културни компетенции-в 

основата на които стои осъзнатост и творчески изяви.

Реализиране на успешна учителска кариера

2.
Реализиране на успешна учителска кариера.

Защита на 3 ПКС.

3.

Да се оцени игровата интеракция като част от европейските модели за 

взаимодействие в началната училищна възраст.

4.
Изграждане на личности, които са самостоятелни, с изградена ценностна

система, отговорни, търсещи знанието, можещи да се самооценяват и 

умеещи да работят в екип.

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА
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ЗАНИМАНИЯ

ПО ИНТЕРЕСИ

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА



0882342218

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

МАРИЯ ПАНЧЕВА ХРИСТОВА

mph82@abv.bg

054833162

mail@suizku.com.

Лични: Служебни: 


