
  

Портфолио

на Десислава Димитрова 
Ламбрева-

учител група ЦДО
в ОУ „Христо Ботев“, с. 

Мосомище



  

Лични данни

Име, презиме, фамилия: Десислава Димитрова Ламбрева
Настояща месторабота: Основно училище  «Христо 
Ботев»,
с. Мосомище
Националност: българска
Адрес: с. Мосомище, обл. Благоевград
Рождена дата:10.07.1983 г.
Образование: Висше
Заемана длъжност: Учител група ЦДО начален етап
Информация за връзка:
E-mail: desislava_dk_@abv.bg



  

Образование и трудов стаж

 Образование

Висше образование — 2006 г. ПУ“Паисий Хилендарски“, гр. 
Пловдив

Средно образование: ПМГ  „Яне Сандански”, гр.Гоце 
Делчев, 2001г.

 Трудов стаж

Дата: От 1.09.2019г. до настоящия момент
Име и адрес на работодателя: Основно училище 
„Христо Ботев“, с. Мосомище
Сфера на работа: Образование

 Заемана длъжност:Учител група ЦДО, начален етап



  

Философия на преподаване

  
  Вярвам, че учейки другите, човек учи себе си. Добрият учител
гради своята философия върху ученето през целия живот. Учителството
не е просто професия. Да си  учител е нещо необикновено, защото всеки
ден се докосваш до детския свят, до детските трепети, радости и 
мечти.
Това е радостта, която носи професията учител. Това е магията на 
нашата
Професия!
  Да бъдеш учител е не просто да следваш един образователен процес , а 
да създаваш у децата желание сами да поискат да бъдат активни 
участници в него и да грабят знания с пълни шепи.
Да бъдеш учител означава да бъдеш не само наставник по пътя на 
знанието, но и да бъдеш истински приятел, умеещ да подкрепя, 
критикува, изслушва, възпитава.
  За мен е важно учителят да умее да изгради нравствени ценности и да 
помага за израстването на личността на детето, който процес е 
взаимодействие между училищна и семейна среда.
  Аз вярвам, че образованието трябва да разпознава, развива и поощрява 
силните страни на всеки ученик! 



  

Педагогическа дейност

 Основни функции

  Планиране и подготовка на учебния процес;
  Провеждане на обучение в начален курс;
  Провеждане на консултативна дейност с 

учениците;
  Използване на подходящи стратегии, методи и 

техники които:
- дават оптимален резултат в конкретна учебна 
ситуация;
- отговарят на различни образователни потребности 
на учениците;
- мотивират учениците и стимулират личностното 
им развитие;

  Обогатяване на учебния процес с интересни факти и
занимателни елементи.



  

Методи на преподаване

  За да бъда в крак с динамичните промени в съвременния 
технологичен свят и за да отговоря на интересите на моите 
ученици, трябва да бъда креативна, с отворено съзнание към 
новото и с желание да се усъвършенствам все повече и повече.

  Познавам и използвам иновативни образователни технологии, 
техники и методи на преподаване и оценяване. 

  Използвам презентации,интерактивни методи, като ролеви игри, 
интелектуални карти, групова работа.



  

Методи на преподаване

 Планирам и подготвям всеки час. Подбирам методи и 
стратегии, подходящи за възрастта на учениците. 
Стимулирам и мотивирам учениците за тяхното личностно 
развитие. Старая се да изграждам у учениците не само 
знания и умения, но и приятелски отношения между тях. 
Особено наблягам на работата в екип, защото така всяко 
дете се чувства ангажирано и полезно. 



  

Професионални квалификации :

Вземам участие в курсове, семинари,  уебинари, с цел повишаване 
на квалификацията и поддържане на съвременно и актуално 
ниво на преподаване.
Квалификационни курсове:

● 15-16.2020 г.- Компютърно моделиране в началното училище-
компютърни игри, проекти и управление на програмируеми 
устройства (за 4 клас)

● Март, 2020 г. - "Специфика на обучението по математика в 
началния етап на средното училище в контекста на новите 
нормативни документи, реформиращи образованието" 

● 2020 г.-“Първа долекарска помощ-Основен курс“, присъствена и 
дистанционна форма 



  

Професионални квалификации :

● Октомври 2020 г. - „Обучение в електорнна среда“

● Август 2020 г. - Специфични умения за работа в комисия по БДП

● Октомври 2020 г. - „Обучение в електронна среда“

● Май 2021 г. - „Иновативни подходи при преподаване в електронна 
среда“

● Септември 2021 г. – Портфолио на учителя и детето.Самооценка и 
атестация в образованието“

● Септември 2021 г. - „Управление на качеството в образованието. 
Изработване и въвеждане на система за проследяване на 
качеството в детската градина/училището. Самооценка и 
подготовка за инспектиране на НИО“.



  

Професионални квалификации :

● Септември 2021 г. - „Управление на качеството в образованието. 
Изработване и въвеждане на система за проследяване на 
качеството в детската градина/училището. Самооценка и 
подготовка за инспектиране на НИО“.

● Октомври 2022 г. - "Компютърно моделиране в началното училище-
компютърни игри ,проекти и управление на програмируеми 
устройства(3 и 4 клас)

● Октомври 2022 г. - „Първа долекарска помощ – второ ниво“
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