
Портфолио
на Даниела Мирчева-Иванова

старши учител по информатика и ИТ
в 44 СУ „Неофит Бозвели“

гр. София



„Учителят трябва да стане помощник на учениците в 

стремежа им да търсят, да организират и да управляват 

знанията. Учителят трябва не да моделира умовете, а по-

скоро да ги води и вдъхва твърда увереност в основните 

ценности, създаващи смисъла на човешкия живот”.

Жак Делор



Образование и квалификация

Магистър по математика и информатика – Софийски университет “Климент 

Охридски”

Професионална квалификация – учител по математика и информатика

Следдипломна специализация: “Учител по английски език в средните 

училища” - Софийски университет “Климент Охридски”

Следдипломна специализация: “Методика на обучението по математика и 

информатика” - Софийски университет “Климент Охридски”



Образование и квалификация



Образование и квалификация

Google сертифициран преподавател – ниво 2 – 2021

Google сертифициран преподавател – ниво 1 – 2021



Образование и квалификация

Удостоверение за професионално обучение: “Основи на програмирането със 

C#” - Software University – София - 2020

Грамота от Software University за достойно представяне в курса: “Programming 

Basics” - 2020



Образование и квалификация

Удостоверение:“Модел на цялостна образователна трансформация на учебното 

заведение. Образователна стратегия и индивидуален план за дигитализация 

на учебната среда“ - ORAK Engineering – гр. Пловдив - 2021 

Удостоверение: „Коучинг за мениджъри“ - MyCompetence - 2020



Образование в Европа

Удостоверение:Qualified Teacher Status - Department for Education, UK  

Статут на квалифициран учител във Великобритания – 2015

Удостоверение: Course for European English teachers - Ipswich University – 2013 

Курс за учители по англ. Език в Европа – Университета в Ипсуич 



Образование в Европа



Професионален опит

44 СУ „Неофит Бозвели“ - гр. София - до момента

Учител по информатика и ИТ;

ЧСУ “Българско школо” - гр. София

учител по математика, ИТ, комп. моделиране и английски език;

93 СУ”Ал. Теодоров-Балан” - гр. София

учител по математика, информатика, ИТ и английски език;

Министерство на отбраната – гр. София

програмист

Българска Академия на Науките – София

програмист



Философия на преподаване

Всяко дете в страната трябва да има достъп до качествено образование.

Трябва да се търсят нови форми и методи за достигане до всеки ученик в откриването на силните му 

страни, в тяхното развиване и повишаване на стремежа му към знания. 

Новите технологии и интерактивна методика, както и традиционните методи може да бъдат успешно 

използвани според особеностите на урока, за обучавание на всеки отделен ученик и на класа като цяло.

Учениците трябва да бъдат научени да умеят да отсяват, анализират и използват правилно получаваната 

информация като правят вярни заключения.

Учениците трябва да бъдат насърчавани за работа в екип, чрез сътрудничество и взаимопомощ.

Семейството трябва да играе основна роля в подкрепата на ученика, в неговото обучение, възпитание и 

изграждане като личност.

Ученици, учителите и родителите трябва да работят синхронно за развитието на учениците като 

пълноценни личности на обществото.



Философия на преподаване

Основната цел на образованието е да изгради у децата позитивно отношение към процеса на обучение. 

Основната задача на всеки педагог е да зарежда своите ученици с позитивно отношение към ученето, 

така че то да стане тяхна естествена нужда, която ненаситно ще задоволяват през целия си живот.”

Ш.А.Амонашвили, грузински психолог и педагог



Моите ученици за мен



В подкрепа на моите ученици

Уроци на бълг. език:

https://www.youtube.com/watch?v=PajYuttxF90 - Математика 5 клас. 

Признак за делимост на 3. Задачи 1

https://www.youtube.com/watch?v=a3wyG2mkmxc -Математика 5 клас. 

Признак за делимост на 9. Задачи.

Уроци на английски език: 

https://www.youtube.com/watch?v=_95sXW8-190 - Fast Easy Lessons -

Multiplying Mixed Numbers  (Умножение на смесени числа)

https://www.youtube.com/watch?v=r-XzWIHyxDg -Franctions Adding 

Fractions 2 (Дроби. Събиране на дроби)

https://www.youtube.com/watch?v=PajYuttxF90
https://www.youtube.com/watch?v=a3wyG2mkmxc
https://www.youtube.com/watch?v=_95sXW8-190
https://www.youtube.com/watch?v=r-XzWIHyxDg


В подкрепа на моите ученици



Ученическо творчество



Ученическо творчество

Ученическо творчество



Ученическо творчество



Ученическо творчество



Ученическо творчество



Ученическо творчество



Въпроси и коментари:

mirchevadany@gmail.com




