
 

Професионално портфолио на 
Мария Капитанова 



 

 

1. Лични данни 

• Име: Мария Ангелова Капитанова 

• Място на раждане: гр. Хаджидимово, 

 обл. Благоевград 

• E-mail:   www.kapitanova@abv.bg / 0895670148 

•  Образование: Висше, степен бакалавър, пета професионално-квалификационна степен,     

специалност „   Начална училищна педагогика“  

• Общ трудов стаж - 28 години  

• Професионален опит и стаж: 28 години     учителски стаж 

2.   Философия на преподаване 

    Добрият  учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно, на  достъпен и 

разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита  си, да умее да приема съвети, 

да приема критика. 



 Преподаването е: 

•  призвание, защото всеки ден в класната стая за мен е  необикновен, неповторим. Умея 

да работя с децата, да споделям техните вълнения, да преподавам така, че знанието да  

достигне до всяко дете; 

•  Мисия, защото осъзнавам, че  всяко едно дете,  независимо от неговите възможности, 

етнос и особености, трябва да получи образование. И началото на това  образование 

поставям аз. 

   Преподавателските ми похвати се променят съобразно темата, аудиторията и времето. 

Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. Аз вярвам във фокусирането 

върху индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене. Аз смятам, че всички 

ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда. 

Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на 

индивидуалните потребности на ученика. Трябва да работим в посока за активно включването 

на учениците в процеса на учене.  Моята философия на преподаване включва идеята, че 

учениците трябва да учат от преживяванията, събитията от реалния живот, които са значими за 

тях.   

  За мен учителската професия е призвание. Тя ми носи огромно удовлетворение, въпреки 

трудностите. 

3. Методи на преподаване 

Основни методи, които използвам в преподавателската си дейност:  

• Провокация на мисленето – анализ, синтез, обобщение, съждение, умозаключение 

 • Дискусия – начин на изразяване на позиция  

• Писмени разработки  

• Упражнения за интерпретиране на текстове по зададени параметри 

 • Упражнения за трансформиране на отделни езикови елементи и на цялостни текстове 

 • Тестови задачи с изборен отговор  

• Задачи с отворен отговор  



• Игрови дейности, презентации, целящи по-лесното заучаване и прилагане на граматичните 

правила 

 • Лекционен метод  

• С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички деца от 

класа. Работя фронтално, групово, индивидуално, като 

подготвям индивидуални материали за работа 

на учениците, съобразно възможностите им. Затова в часовете разпределям задачите 

за самостоятелно изпълнение според степента на трудност и възможностите на всяко 

дете. Диференцирам и домашните работи. Учениците, които се справят бързо и без 

проблеми с учебния материал работят допълнително със сборници и учебни помагала 

както в часовете, така и за самоподготовка.  

• В часовете се стремя да създам подходяща емоционална среда, за да могат учениците 

да разкрият своите възможности. Тетрадките по четене превръщаме в малки книжки с 

илюстрации, темите по изобразително изкуство не ограничават, а разгръщат детското 

въображение, груповите и индивидуални проекти провокират изследователската и 

екипната дейност.  

• В междучасията се стремя да ангажирам децата с игри по тяхно желание - 

образователни, развлекателни и интерактивни.  

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

1995/1996  г. - ОУ"Христо Ботев" - с. Долно Дряново - възпитател в НЕ 

2000/2001 г. - ОУ "Петър Берон" - с. Лъжница - начален учител 

2001/2002 г. ОУ"Иван Вазов" - с. Буково - възпитател в НЕ 

2003/2007 г. ОУ"Христо Ботев" - с. Мосомище - начален учител 

2007/2008 г. ОУ"Иван Вазов" - с. Буково - начален учител 

2008/2020г г. ОУ"Св. Климент Охридски" - с. Борово 

Образование 

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен бакалавър, по 

специалност НУП, с професионална квалификация - начален учител 

Квалификации 

2014г.:Пета професионалноквалификационна степен, ДИУУ - гр. София 

https://petyaperperieva.jimdofree.com/обратна-връзка/ученическо-творчество/
https://petyaperperieva.jimdofree.com/приложения/галерия/


Допълнителни обучения 

Удостоверения: 

09.01.2018г. -Компютърно моделиране в началното училище 

24.03.2019г. - Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с 
хиперактивни деца и ученици. 

01.05.2019г. - Портфолио на детето/ученика 

01.05.2019г - Интерактивни методи на обучение 

03.11.2005г. - Методика на обучението по БДП 

30.09.2016г. - Периодично обучение 

                        - Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП 

02.08.2019г. - Периодично обучение 

                        -  Актуални проблеми на обучението и възпитанието по БДП в СУ  детската 

градина 

25.09.2006г. - Английски език с комуникативна насоченост - ниво А1 

16.04.2017г. - Базови и специфични компютърни умения на учителите 

7-9.07.2007г. Национална конференция - "Училището - Желана територия на ученика" 

Сертификати: 

18.06.2011г. - Повишаване на мотивацията за учене 

15.12.2012г. - Проектно-базирано обучение 

10.02.2013г. - Формиране на предприемачески умения в начален етап на българските училища. 
Национална програма "Квалификация" 

21.02.2014г. - Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, 
агресия и други негативни прояви 

09.09.2016г. - Методически аспекти при въвеждането на модули от учебния предмет ТП в 
първи клас 

                       -  Прилагане на новата учебна програма по БЕЛ в първи клас 

17.03.2007г. - Научно-практическа конференция на тема: "Училището - желана територия на 

ученика" 

21.04.2007г. - Областна конференция на тема: "Училището - желана територия на ученика" 

7-9.07.2007г. - Национална конференция на тема: "Училището - желана територия на ученика" 



 

Умения и способности 

 

Обяснете коя е особено силната ви страна. Какво ви отличава? Използвайте книжовен език, не 

жаргон за автобиографии. 


