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УЧИТЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО  

Мотиви … за изготвяне  
 

Портфолиото е инструмент за      

удостоверяване и управление    

качеството на квалифицираност ,  

компетентност и креативност на 

учителя.  

Прозрачност и доказателственост на 

моята професионална дейност; 



Europass 
автобиография  
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ  

Собствено име  и Фамилия 

 

Радка Станчева Атанасова 

Адрес 

 

ул. “Михаил Друмев” №16 

гр. Стражица 5150 

България  

Телефон  0878369404 

E-mail: radka852@abv.bg 

Националност Българка 

Пол  Жена  



Трудов стаж 
 

Дати 01.09.1977 – 31.08.1986 

Заемана длъжност Учител  по математика и физика в  

ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” 

с. Асеново , община Стажица  

Дати 

 

01.09.1986 – до сега  

Заемана длъжност 

 

Старши  учител по математика в  

СОУ “Ангел Каралийчев”  

Гр. Стражица  



Образование  

Дата  1977 г.  

Институт за подготовка на учители  

“Дочо Михаилов” - гр. Силистра  

Специалност Математика , физика и 

изобразително изкуство  

Ниво на  клалификация  Полувисше образувание  

Професионален бакалавър 



Дата  2006 г.  

Великотърновски университет  

“Св. Св. Кирил и Методий” 

Специалност Предучилишна и начална училишна 

педагогика  

Ниво на клалификация  Бакалавър 



Дата - 2006 г.    

Свидетелство №2661 за  професионална 

клалификация 

Учител по информационни технологии  5-8 клас  

Русенски университет 

 “Ангел Кънчев” 

Дата - 2010г.  Удостоветение за професионална клалификация за 

Методика на обучението по БДП  

ИПФ-Сливен 

Дата - 31.10.2011г.  Сертификат за завършен обучителен курс на 

тема – “Разработване  на документацията и 

организацията на педагогическия процес за деца 

с допълнителни педагогически потребности 

(СОП)” 

 

Дата - 03.12.2011г. Сертификат за участие в обучителен куср на тема 

“Практики за обучение и оценяване на 

математическата грамотност 



Социални умения и 

компетенции 

Умея да създавам и поддържам благоприятна 

атмосфера,която  допринася и стимулира 

добър психологически климат,коректни 

взаимоотношения,конструктивно общуване и 

сътрудничество.Тези умения  са  ми от полза  

както  по време на учебния процес при 

работата ми с учениците ,така и  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. способност за работа 

в екип; Отлични способности за работа в 

екип; добри комуникативни умения; 

мотивация и амбиция за успех; 

енергичност; стремеж към динамика и 

развитие 

Компютърни умения и 

компетенции 

 

MS Word ,MS Excel, MS PоwerPoint  



Философия на преподаването 

“Математиката, това е езикът, на който говорят всички 

точни науки.”  

      “Лобачевски” 

 

Тази мисъл е много подходяща за определяне на смисъла 

от изучаването на математика. Практическото приложение 

на изучените понятия трябва да са  стимул за качествени 

знания. Математиката става интересна и лесна само, 

когато се учи смислено и задълбочено . Само тогава 

учениците добиват умения да разсъждават , да 

анализират, а това допринася  за развитието и на 

логическото мислене. 



Философия на преподаването 

Как убеждавам моите ученици ? 

 

Казвам им, че бъдешето е в техните ръце . Опитвам се 

да им покажа, че пътят на знанието отваря много врати. 

Използвам различни методи и подходи на преподаване  

- Учебни помагала , интернет , презентации.  

 



Отговорности на учителя 

 През учебната 2012-2013 г. преподавам: 

 математика в -  5”в” , 7 “а” , 7”б” , 7 “в”, 8 “б” , 8 “в” 

 

 Учебниците са на издателство  “Анубис”. Редовно 

повеждам консултации в определените по график дни.   

  Вземам участие в национална програма “С грижа 

за всеки ученик”  

 Модул “ Осигуряване на допълнително обучение 

на учениците за повишаване на нивото на постиженията 

им по общообразувателна подготовка  в СОУ “ Ангел 

Каралийчев” 



Извън урочна дейност 

1. Екскурзии с учебна цел  

2. Оформяне на интериора в класната 

стая  

3. Тържества за коледа с класа 

4. Участие заедно с учениците от класа 

в проектите, по които се работи  в   

училището . 



Благодаря за Ви ! 

 

 

 

 
  

   Подлежи на промяна. 

 


