
ПРОФЕСИОНАЛНО 
ПОРТФОЛИО 

НА  

инж. МАЙЯ ЙОСИФОВА ПЕНЧЕВА  

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ 
 „Д-р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ“ 

ГАБРОВО 

снимка 



Общи данни 
Фамилия  

Имe, Презиме, 

Гражданство    

Пенчева 

Mайя Йосифова 

България 
Дата на раждане 

Образование 

Диплома №, 

дата на завършване, 

Специалност 

 

Квалификация 

Висше, Магистър                       Висше, Магистър                           

№ .................,                              № .................,      

1984 година,                                2000 година, 

Технология на машино-             Електротехника  и 

строенето                                     Електроенергетика 

Машинен инженер                     Електроинженер 

Общ трудов стаж 

Педагогически стаж от  

- 07.10.1991 – 07.09.2000 

- 08.09.2000 - 21.10.2004 

- 22.10.2004 до настоящия момент 

Педагогически стаж в текущото 

учебно заведение 

36 години 

 

-СПТУ по Транспорт, Градница 

-СПТУ по Машиностроене “Стоян Бъчваров”, Севлиево 

-ПТГ’’ Д-р.Никола Василиади’’, Габрово 

 

22.10.2004г. до настоящия момент 

Име и адрес на текущия работодател ПТГ „Д-р Никола Василиади“; 

5300, гр. Габрово, ул.“Брянска“3 

www.ptg-gabrovo.com ; e-mail: ptggabrovo@abv.bg  

Личен e-mail: maya_pencheva1@abv.bg 
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Общи данни 
Заемани длъжности Учител и старши учител по техническите дисциплини 

Професионално- 

квалификационна степен  

 

        1994 г. – Втора ПКС 

        1997 г. - Първа ПКС  

 

Специализации Педагогически технологии 

Квалификации 

Участие в други 

организационни форми на 

обучение 

 

Английски език-ниво А2,В1 и В2 по Европейска езикова рамка 

Face2Face,”Веда Консулт”ЕООД Габрово,2013г. 

Участие в проект  „Училище за себеутвърждаване и подготовка към 

европейски хоризонти” 2012/2013 , 2013/2014 учебни години.  

Участие в проект  „Да направим училището привлекателно за 

младите хора” 2016/2017 учебна година. 

Участие в проект „Училищни практики” 2013/2014 ; 2014/2015 

учебна година. 

 Курс на обучение по „Базови и специфични компютърни умения на 

учители“ , Майкрософт България; 2006. 

Клуб „Млад конструктор”2016/2017 година. 

        КЛуб “Млад конструктор”2018/2019 година. 
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Обучение и квалификационни форми 
1. Дати (период на обучение) 20.06.1984 г 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Висш машинно-електротехнически институт Габрово 

Факултетза обществени професии 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика 

Педагогическа психология,Педагогика,Методика на 

преподаването,Курс по ТСО,Педагогическа практика. 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Преподавател по технически дисциплини в средните 

училища 

2. Дати (период на обучение) 10.05.1994 г 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

ВПИ”Константин Преславски” Шумен 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика 

Педагогически технологии 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Специализация на тема”Дидактическите тестове в 

обучението по техническите дисциплини” 4 



Обучение и квалификационни форми 
 “1. Дати (период на обучение) 10.10.1997 г 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Софийски университет “Свети Климент Охридски” 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика 

Затвърждаване,обобщаване и систематизиране на 

знанията,Оптимизиране на учебния процес,Тестът и 

лабораторните практикуми. 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Първи клас квалификация 

“2. Дати (период на обучение) 20.08.2007 г 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Технически университет-Габрово 

 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика 

CAD-графична среда “Autodesk AutoCAD” 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Удостоверение за професионална квалификация 

AUTOCAD” 
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Обучение и квалификационни форми 
3. Дати (период на обучение) Януари – април 2006 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Министерство на образованието и науката 

Национален педагогически център, София 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика 

MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Power Point, 

Internet 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

“Базови и специфични компютърни умения на учителя” 

 

4. Дати (период на обучение) ноември 2007 година 

 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

ВЕДА КОНСУЛТ ЕООД - Габрово 

 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика 

Английски език – 1 ниво – Classik English 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Квалификационен курс -120 часа 
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Обучение и квалификационни форми 
3. Дати (период на обучение) 10.2007 – 5.2008 г 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Fondation “Marsel De Bisschop” 

AALST-Gabrovo,VZW 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика 

 Английски език ,ниво на владеене А 2 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Квалификационен курс -120 часа 

4. Дати (период на обучение) 28.01.2013-09.11.2013 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

ВЕДА КОНСУЛТ ЕООД - Габрово 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика 

Английски език –ниво А2,В1и В2 по Европейска езикова 

рамка  Fase2Fase 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Kвалификационен курс – 300 часа 
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Обучение и квалификационни форми 
5. Дати (период на обучение) 05.2017 г 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Технически университет- Габрово 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика 

Основни и специални компютърни умения 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Умения за ефективно презентиране 

6. Дати (период на обучение) 05.2017 г 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Технически университет- Габрово 

 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика 

Методика,Психология 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Насилието,агресията и тормоза в училищната среда 
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Обучение и квалификационни форми 
5. Дати (период на обучение) 11.2017 г 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Софийски университет”Св.Климент Охридски” 

Департамент за информация и усъвършенстване на 

учители 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика 

Изисквания,създаване и прилагане на рамкови програми 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Прилагането на рамковите програми за професионално 

образование и обучение 

6. Дати (период на обучение) 11.2017 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Висше училище по застраховане и финанси 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика 

Основни и специални компютърни умения 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Възможностите на електронните учебни ресурси на 

MOZABOOK за постигане на ефективен учебен процес 
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Обучение и квалификационни форми 
5. Дати (период на обучение) 07.2018 г 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

КЕЙСИЕМ ЕООД - София 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика 

Основни и специални компютърни умения 

 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Възможностите на електронните учебни ресурси на 

MOZABOOK за постигане на ефективен учебен процес 

 

6. Дати (период на обучение) 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  
10 



Учебни предмети, по които преподава 
педагогическият специалист 
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Класен ръководител на  

• 8-в -12в клас от учебните 2014/18 г 

Специалност”Компютърна техника и технологии” 

•  8-в клас за учебната 2019/2020г. 

Специалност „Мехатроника” 

Учебни предмети      от  

задължителна професионална подготовка 
•Техническа механика                                                                                                                                                                           

•Техническо  чертане 

•Машинни елементи 

•Мехатроника 

•Хидравлика и пневматика 

•Елементи и механизми на мехатронните системи 

•Приложни програмни продукти 

 

 

 

 

Преподавател и  по проект „Твоят 
час“ 

• „Млад конструктор “ 



Документи за практическото приложение на 
усвоените знания и придобитите умения 

• Добри практики 
Провеждане на съвместен урок по конкретна тема (2018 г. – 

обобщителен урок  на тема ”Хидравлични и пневматични 

задвижвания “ 10-в клас, специалност “Мехатроника”). 
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• Удостоверение и специализация 
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• Удостоверения 
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• Участия на ученици  от 12-в клас специалност ”Компютърна 
техника и технологии”  в мероприятия на ПТГ 
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• Награди от национално състезание „Най-добър техник в 
машиностроенето“ ,март 2018 г.,гр.Горна Оряховица   



Дейност на клуб “Млад конструктор” 
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Участие в програми и проекти 

Проект  „Училище за себеутвърждаване и подготовка към 

европейски хоризонти” 2012/2013 , 2013/2014 учебни 

години.  

 

Проект  „Да направим училището привлекателно за 

младите хора” 2016/2017 учебна година. 

 

Проект „Училищни практики” 2013/2014 ; 2014/2015 

учебна година. 

  

         Ръководител на  група по проект “Успех”, 2014 година 

 

Клуб „Млад 

конструктор”2016/2017 година. 

        Клуб “Млад 

конструктор”2018/2019 година. 
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Материали, утвърждаващи професионалното 
израстване, резултати от педагогическата и 

методическата дейност 

• Методически материали по преподаваните дисциплини 

• Учебни планове и програми за специалността ’’ Мехатроника’’ 

• Учебни планове и програми за специалността ’’Машини и системи с ЦПУ’’-
обучение чрез работа 

• Учебни планове и програми за специалността’’ Мехатроника’’- обучение 
чрез работа 
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Списък на лични творби 

Разработка на множество дидактически материали и тестове по 
техническо чертане, електротехника и електроника, в това число и на 

електронни уроци  по техническа механика, машинни елементи, 
хидравлика и пневматика. 

• Публикации във връзка с присъждане на Първо ПКС – СУ „Св. Климент 

Охридски” – София, 1997 година  

         Сборник доклади II – ВМЕИ –Габрово,1994 г 

        „Дидактическите тестове в обучението по електротехника”; 

        „Дидактическите тестове в обучението по техническо чертане”; 
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Списък на лични творби 
• Статии в научно-тематичен сборник ЮНС ,ВВВУ ”Г.Бенковски”с международно 

участие, 1995 година 

 „Тестовата проверка като елемент от лабораторните практикуми”; 

 „Ролята на теста за затвърждаване, обобщаване и систематизиране на знанията на 

обучаемите при приключване на определена тематика”; 

„Развитие на творческото мислене и повишаване активността наобучаваните чрез 

използване на тестове”;     

•  Статии в научно-тематичен сборник ЮНС ,ВВВУ ”Г.Бенковски”,1996 година 

   „Оптималното структуриране на учебното съдържание фактор за ефективно обучение”; 

   „Един подход за решаване на сложни електрически вериги”; 

   „Активизиране на познавателната дейност в часовете по техническо чертане”   
21 



Работа в педагогически колектив, в методични 
направления, с ръководството или с външни 

звена 
Съвместни инициативи с колеги от 
текущото училище 
  

Открит урок на тема”Хидравлични и пневматични 

задвижвания”,проведен с : инж.Георги Илиев - младши 

учител, инж.Иванка Георгиева – старши учител 

Съвместни инициативи с колеги от 
други училища 
  

Съвместни инициативи с неформалния 
сектор 
  

  

Съвместни инициативи с училищно 
настоятелство 
  

  

Други дейности 
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Информация за приноса за подобряване 
на материално- техническите условия 

•  Отговарям за материално-техническата база в кабинет 211 А на ПТГ”Д-р.Никола 

Василиади”, без да допускам повреди или унищожаване на инвентара. 

• Обогатявам кабинета с табла / на СМС/ и със справочна, и техническа литература. 

• Използвам мултимедиен проектор, компютър и компютърни средства за програми, 

мултимедийни електронни помагала и уроци. 

• Използвам разработени по съответните дисциплини дидактически материали, 

     тестове и др. 

•  Използвам сборници  за решаване на задачи  с цел повишаване на качеството на 

обучение на учениците. 
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Философия на преподаване: 
 

Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. 
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 включване на учениците в 
процеса на учене. 

Смятам за свое основно задължение да мотивирам учениците да 
разсъждават, да формулират и изказват свои тези по 
обсъжданите казуси. 

Смятам, че учителят трябва да има повече права при изготвяне 
на тематичния план по предмета, който преподава, като се 
съобразява с възможностите на учениците.  

Моята философия на образование е то да бъде прогресивно. 

Смятам, че учениците трябва да учат от преживяванията и 
събитията от реалния живот, които са значими за тях. 
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