
 

 

Моята философия за образованието поставя в 

центъра ученика. Аз вярвам във фокусирането върху 

индивидуалните потребности на учениците в процеса 

на учене. Моето убеждение е, че е необходимо 

индивидуалните различия да се разпознават, 

уважават и дори поощряват. 

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.  

"Знанието само по себе си е сила." - Френсис Бейкън 

 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

Мария Петкова Митрева, математика, 34 години 

стаж, mpmitreva@abv.bg; mpmitrevq@gmail.com  

  

ОБРАЗОВАНИЕ висше – магистър; СУ „Кл. Охридски“  

специалност: математика; информатика и 

информационни технологии; II ПКС 

 

  

ОБУЧЕНИЯ, 

СЕМИНАРИ, 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Октомври 2015г.- СИЛА - Сдружение за личностна 

и социална адаптация - Обучение и преподаване, 

развитие на критическото мислене у учениците; 

сертификат 

Октомври 2014г. РААБЕ България - Работа с 

интерактивни електронни средства. Създаване на 

уроци с електронно съдържание; сертификат 
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Ноември 2013г. Международна академия BZM 

Берлин и ММ Грууп – София - Организационна 

култъра в екип; сертификат 

май 2012 г. Обучение за учители и ръководители на 

училища, сертификатУчастие в Шестата 

международна научна конференция „Математика и 

проектиране“, Москва  

  

НАГРАДИ И 

ОТЛИЧИЯ 

Грамота и парична награда от ЕГ „Христо Ботев“ -  

Грамота от Областен управител –  

Грамота и плакет от Кмета на община Кърждали 

  

МЕТОДИЧЕСКИ 

РАЗРАБОТКИ И 

АВТОРСКИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

2011 г. в екип от с още двама учители от 

гимназията, издава тематичен сборник по 

математика за подготовка за Държавен зрелостен 

изпит.   

2012 – Публикация на тема „Уравнения от трета и 

четвърта степен. Решаване на уравнения от по-

висока степен в Помагало за високи постижения в 

математиката /в помощ на учителя/ изд. Copiright 

2012 

ежегодна във връзка с професионалната ми 

реализация изготвям тестове, презентации 

 

  

РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИ 

проект „УСПЕХ“ – ателие „Сръчни ръце“ – работа с 

глина и естествени материали 

проект „Твоят час“ – клубове „Занаятчийска 

работилница“ и „Фанфарен оркестър“ 

проект „ПРИЯТЕЛИ“ – клуб „Етнография“ 

  

НАГРАДИ НА МОИ 

УЧЕНИЦИ 2016/2017г.   

ученици от 8-ми клас, участващи в Областен 

математически турнир „Перперикон“, Коледно и 

Математическо състезания 



Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране във всеки 

един момент от дейността на учителя. 


