
 

ПОРТФОЛИО НА Мая Малтъзова 
"Бъдещето зависи от това, какво правим в момента" - Махатма Ганди 

Мая Малтъзова  0894634564  с. Борово  mayamal_md@abv.bg 



Професионален опит 

 

учител   |   ОУ " Св. Климент Охридски" (2015 –  до сега) 

учител по физика и математика - от 5 до 7 клас, учител - ЦОУД  от 5  до 7 клас 

технически сътрудник   |   Юро Дийл ЕООД ( 2014г.– 2015г.) 

Касиер    -   бензиностанция ШЕЛ (2007 -2014) 



Образование 

 

ЮЗУ  "Неофит Рилски", гр. Благоевград 

Педагогика на обучението по физика и математика - бакалавър 



 



 



 



 

Допълнителни обучения 

Удостоверение № ЕС-18415/05.01. 2020г., тема: Презентационни умения на Учителя 

Удостоверение № 160064/25.07. 2020год. , на тема: "Методика на обучението по Безопасност на 
движението по пътищата" - присъден 1(един) квалификационен кредит 



 

 

Извън класни дейности 

Участие в проект "Подкрепа за успех" - 2019/2020 учебна година 

Методи на преподаване 

Методически материали 



• учебници на издателство "Просвета плюс", образователни планове, програми и учебно-
методическа литература; 

• табла; 

• подходящи тестове и материали подбрани от различни сборници и друга помощна 

литература; 

• материали от НВО (7клас) проведени  в преходни години. 

Философия на преподаване 

"Математиката е ключът на цялото човешко знание" - Ойлер 

Математиката не се свежда до механично прилагане на правила. Тя е висша творческа дейност, 

изискваща специфични мисловни умения, специфични методи и не на последно място - 

всестранен опит. 

Прилагането на математични умения е интелектуално приключение, изискващо въображение, 
съобразителност, логическо мислене, последователност и критичност. 

Математиката е незаменим технически инструмент, използван в естествените и компютърните 

науки, в инженерството и икономиката. Техническият прогрес и развитието на медицината са 

немислими без нея. 

Без математиката няма да имаме преносими компютри, мобилни  телефони, DVD и  Mp3 
устройства, карти за банкомати и много други.Списъкът с примери може да расте безкрайно. 

Една от задачите на училището е да представи културния и технологичния принос на 
математиката и да спомогне да бъде осъзната по-добре нейната значичост. 

"Математиката не е всичко, но без математиката всичко е нищо." - Ханс Олаф Хенкел 

Обратна връзка 

Методите на оценяване са различни, в зависимост от класа  и от отделния индивид. 

Например когато преподавам в 7 клас наблягам на тестово оценяване, за да са подготвени 
учениците за НВО. 

За по добра успеваемост ежеседмично провеждам консултации с учениците. 

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


