
П О Р Т Ф О Л И О
НА

ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА ЦИРКОВА

УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП



"Истински успешен учител е 

този, от когото няма да имате 

нужда  отново."                                                      

Ашли Брилиант



ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Моята философия за образованието поставя в центъра 
ученика,защото той е твореца на бъдещето.Добрият учител полага 

научнообосновани,системни и целенасочени грижи за цялостно 
развитие на личността.Подготвя съзнателни граждани за труд и 

реализация в демократичното общество,приобщава го към 
голямото европейско семейство.Обогатява своите ученици с 

ценности,норми и отношения,присъщи на съвременните 
цивилизации.Ръководи в максимална степен интелектуалното 

,нравственото,физическото и общокултурно развитие на 
ученика.Изгражда нагласа и умения за обществено отговорно 

поведение в общуване.Развива възможностите на учениците за 
самопознание,саморазвитие и предприемачество.



ЛИЧНИ ДАННИ
Име,презиме,фамилия:Димитрия Атанасова Циркова

Настояща месторабота:Основно училище 
“Христо Ботев“,с.Мосомище

Националност:Българска

Адрес:с.Мосомище,обл.Благоевград

Образование:Висше

Заемана длъжност:Учител начален етап 

Информация за връзка:
E-mail:dimitria.tsirkova@edu.mon.bg



ОБРАЗОВАНИЕ

Висше образование:ЮЗУ “Неофит Рилски“ , 
гр.Благоевград
Специалност:Начална Училищна Педагогика,1997 г.
Средно образование:ПМГ “Яне Сандански“,
гр.Гоце Делчев,1992 г.



Сертификати,курсове,семинари и удостоверения
 Удостоверение за завършена компютърна грамотност,2006 г.
 Работа с електронно-образователни ресурси и платформа за 

електронно-учебно съдържание,2016 г.
 Методика на обучение на децата по БДТ в I – IV клас,2016 г.- 2 

кредита
 Удостоверение на тема:“Облачни технологии – Офис 365“,2017 г.-

1 кредит
 Удостоверение на тема:“Осигуряване на условия,гарантиращи 

сигурността в образователните институции“ 2017 г.- 1 кредит
 Сертификат-Учител на усмивката 2018 г.
 Удостоверение за придобита Пета     

Професионалноквалификационна степен 2018 г.
 Сертификат-Съвременни форми за обучение и практически 

начини за използването им.- 2019 г.-1 кредит

КВАЛИФИКАЦИИ



КВАЛИФИКАЦИИ
 Удостоверение-Интерактивни технологии и техники в 

обучението по БДП,2020 г.- 2 кредита

 Удостоверение-Специфика на обучението по 
математика в начален етап на средното училище в 
контекста на новите нормативни 
документи,реформиращи образованието,2020 г.– 1 
кредит

 Сертификат-Обучение в електронна среда,2020 г.-1 
кредит

 Иновативни подходи при преподаване в електронна 
среда, 2021г.– 2 кредита

 Портфолио на учителя и детето.Самооценка и 
атестация в образованието,2021-1 кредит



Управление на качеството в 
образованието.Изработване и въвеждане на 
система за проследяване на качеството в 
детска градина/училището.Самооценка и 
подготовка за инспектиране на НИО,2021 г-1 
кредит
Удостоверение за участие в 
квалификационен курс на тема “Иновативно 
училище’’,2021 г.-3 кредита



Удостоверение-Прилагане на инструментариум за 
ранно идентифициране на учениците в риск от 
преждевременно напускане на образователната 
система и за диференциран подход при определяне 
на потребностите им от предоставяне на 
индивидуална подкрепа,2021 г.-1 кредит
Удостоверение за участие в квалификационен курс 
„Първа долекарска помощ“-Основен курс(Второ 
ниво)2022 г.-



ТРУДОВ СТАЖ

Дата:От 04.02.2015 г. до настоящия момент
Име и адрес на работодателя:Основно училище

“Христо Ботев“ ,с.Мосомище
Сфера на работа:Образование

Заемана длъжност:Учител ЦДО,
Класен ръководител 1 - 4.клас,

Дата:От 17.11.2005 до 06.03.2006 г. 
II Основно училище “Гоце Делчев “гр.Гоце Делчев



ПРЕПОДАВАНИ ПРЕДМЕТИ

Класен ръководител 1.-4.клас
Учител ЦДО I - IV клас



Д Р У Г И   Д Е Й Н О С Т И

 Участие в Националния учителски събор 19.06.2016 г.

 Участие в открити уроци 2017- 2018 г.

 Участие в училищни и извънучилищни дейности

 Участие в комисия  за механизъм за борба с отпаднали 
ученици и деца с риск



РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

 2016/2017 г.- Работа по проект “Твоят час“
 2017/2018 г.- Работа по проект “Твоят час“
 2019/2020 г.-Работа по проект “Твоят час“
 2020/2021 г.-Работа по проект “Подкрепа за успех“



Проект “Твоят час“ 

2016/2017г.



Проект “Твоят час“ 

2017/2018г.



Проект “Подкрепа за успех“      

2020/2021г.



Извънучилищни
дейности







Подготвяме се за Баба Марта



Посрещане на Баба Марта с децата от 
подготвителна група на ДГ „Пролет“



Завършване на 4.клас 



Добре дошли в 1.клас

2020/2021 г.



Първите ни успехи







Осми март е ден на мама



Пролет е дошла



Великден



В библиотеката с Пипи и    

Многознайко



И се забавляваме!!!


