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                    Раздел 1: 

         П р е д с т а в я н е: 

 

 

 

 

“Учителят разказва. 

Добрият учител обяснява.  

По -добрият учител показва.  

Най - добрият учител вдъхновява ” 

                                   

                                     Уилиам Артър 



Europass 
автобиография  

Лична информация 

Собствено  име/ 

Фамилия 

 Ирена Стефанова Атанасова 

Адрес ул “Гоце Делчев”  № 74, гр. 

Стражица.,  

 5150, държава България .  

Телефон +359 61613544      

+359 878885232 

E-mail irena680919@mail.bg 

Националност българин 

Дата на раждане 19. 09. 1968г. 

Пол Жена 



Предпочитана 

длъжност  

 Сфера на 

работа 

  

 Образование. Учител начален етап на 

основното образование. Главен учител 

  

Трудов стаж 

Дати 10.09.1990г.-10.09.95г. 

Заемана 

длъжност  

Учител в ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” 

с. Асеново 

 

Дати  

Заемана 

длъжност  

11. 09. 1995г. – 10. 09. 2005г. - 

Помощник директор административна 

дейност в СОУ “Ангел Каралийчев” 

 гр. Стражица 

 



Дати  11. 09. 2009г.  до  момента 

Заемана 

длъжност или 

позиция 

Главен учител начален етап на 

основното образование 

Основни 

дейности и 

отговорности 

Планиране, организация и провеждане 

на образователно- възпитателен 

процес, създаване на  тематични 

годишни планове за  І, ІІ, ІІІ и ІVклас, 

план конспекти и презентации на уроци.  



ДИПЛОМА  ЗА  ВИСШЕ          

ОБРАЗОВАНИЕ 

Великотърновски Университет 

 “Св. Св. Кирил и Методий” 

Дати 1986 – 1990 г. 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

 

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА   

Ниво по 

националната 

класификация  

 

МАГИСТЪР 

 

Дати 

 

 

2009г  

 

V ПКС, придобита според държавните 

 образователни изисквания 

ДИПКУ   Стара Загора 



Майчин  език  Български език 

Чужд (и) език 

(езици) 

Руски  език 

Самооценяване Разбиране Разговор 

Европейско 

ниво  

Слушане Четене Участие 

в 

разгово

р 

Самостоятелн

о устно 

изложение 

Руски език 
   А2                            В2           A2       A2      А2 



Социални умения и 

компетенции 

Умея да създавам и поддържам благоприятна 

атмосфера,която  допринася и стимулира добър 

психологич ески климат, коректни взаимоотношения, 

конструктивно общуване и сътрудничество. Тези 

умения  са  ми от полза по време на учебния процес,  

при работата ми с учениците, 

  в колектива на работното ми  място и извън него. 

Организационни 

умения и компетенции 

Отговорност, лоялност, способност за вземане на 

решения и справяне със стресови ситуации. Умения за 

самостоятелна работа и за работа в екип. Добри 

комуникативни умения. Мотивация и амбиция за успех. 

Енергичност. Стремеж към динамика и развитие. 

Технически умения и 

компетенции 

Използвам  успешно CD Player, DVD Player, компютър, 

мултимедиен проектор,  интернет, интерактивна бяла 

дъска, софтуерен образователен продукт TOOL KIDS,  

Компютърни умения и 

компетенции 

Използвам ежедневно Word,movie maker,power point, 

elements,ulaed studio… 



Информационна карта на 

квалификациите 

 Пета ПКС 2008г. 

 "Повишаване на мотивацията за учене" 2009г. 

 "Разработване на проекти по структурните 

фондове" 
2009г. 

 "Превенция на охраната на труда в учебните 

заведения" 
2009г. 

 " Планиране, ръководство и контрол на 

обучението по БДП в І-VІІІ клас и детската 

градина" 

2009г. 

 " Курс за членове на училищни комисии по 

БДП" 
2010г. 

 " Интерактивни методи във възпитанието и 

обучението по БДП" 
2010г. 



Информационна карта на 

квалификациите 

 "Разработване на документацията и организацията на пед.  процес за 

деца с допълнителни педагогически потребности /СОП/" 2011г. 

 

 "Обучение за работа с образователен софтуер "Енвижън" 2011г. 

 

 " Директор-учител-деца-общество. Културен шок.  

 Отговорност на училищен етаж.                                            2012г. 

 

 "Обща компютърна грамотност"                                            2011г. 

 

 "ДОИ за учебното съдържание по гражданско образование и 

формиране на обществени и граждански компетентности" 2012г. 

 

 "Работа с компютри и ИТ за І - ІV клас"                              2012г. 



 



Раздел 2 

Философия на преподаване 

  Добрият учител не просто преподава и 

оценява, а съумява да предизвиква интереса на 

учениците и да ги мотивира.  

  С малките ученици е много важно да се 

постигнат специални отношения. Трябва да 

спечелиш доверието им, да ги накараш да обикнат 

училището, но в същото време да запазиш 

отношенията учител – ученик.  

  Много е важно да се ги разочароваш и да не 

изгубиш философията на преподаване. 

 



  Философия на преподаване 

      Необходимо е фокусиране върху индивидуалните 
потребности на учениците и включването им в процеса на 
учене, за да се постигнат положителни промени в тях и да 
се овладеят трайни знания, умения и навици. 

   

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

   

  Всички ученици имат силни страни и целта на 
образованието е да ги идентифицира и надгражда. 

 



  Раздел 3 

Отговорности на учителя 

1. Общи сведения. 

 Дейността ми на преподавател е свързана с  

изграждане  на добри взаимоотношения и 

организационни връзки с: 

  Ученици и родители; 

  Учители и възпитатели от училището; 

   Колеги от други училища; 

   Управленски и административен персонал на 

     училището; 

   Експерти от РИО; 



 

Раздел 4 
Описание на педагогическата и научно – 

методическата дейност 

  

         4.1. Ресурси за преподаване 
 

    В работата си използвам: 

 Учебници и учебни тетрадки на издателство “Просвета”; 

  табла и нагледни материали; 

 Компактдискове, съдържащи учените песни и музикалните 
произведения за слушане; 

 Тестове и друга помощна литература; 

 Сборници със задачи по математика,  упражнения по български език и 
литература, материали по другите учебни предмети; 

 Дидактически образователни игри; 

 Софтуерен образователен продукт TOOL KIDS; 



                     Раздел 4 

                

4.2. Методи 

 Класен ръководител съм на ІІІ а клас. Преподавам 

БЕЛ, Математика, Човекът и обществото, Човекът и 

природата, Музика, ДБТ, Изобразително изкуство, 

ФВС, Информационни технологии; 

 Работя по изготвено от мен годишно 

разпределение; 

 Ежедневно планирам и подготвям учебния процес 

за всеки час; 

 Създавам и поддържам подходяща атмосфера при 

работата с учениците; 

 Използвам методи, адекватни за възрастта на 

третокласниците; 

 Мотивирам и стимулирам учениците за тяхното 

личностно развитие; 

                                      



 Животът  в  училище е осеян  

с какви ли не цветове, които  

го правят шарено, красиво  

и привлекателно.  

 В живота на училището ни има различни 
периоди и случки, който го променят 
ежедневно.  

 Животът в училище е такъв, каквито са 
учениците и учителите в него.    

                    Раздел 5  
      Участие в училищния живот 



          Заедно на училище                  



                 Постижения 



   Всички  

на празник 



На екскурзия 



  Шарен        

карнавал 



                     Пиратски  

                   забавления 

 



          Работа по проекти 



Проект  

“Магията на растенията и 

водата” 

Визита в Италия 



 

              Проект “Осъзнали културното си минало, 

 градим многоцветна Европа” 

Визита в Турция 



Ирена Атанасова – СОУ “Ангел Каралийчев” 

град Стражица,                    януари 2013 г.  


