
АЛБЕНА    ЙОРДАНОВА    КОЦЕВА

ПОРТФОЛИО
НА

учител по математика





«Посредственият учител разказва.

Добрият учител обяснява.

Отличният учител показва.

Великият учител вдъхновява.»

Уилям Артър Уорд



Учителското портфолио – знак за 
качество на педагогическата дейност

Мотиви за изготвяне:

➢ Персонализацията на учителския ми труд, включваща неговото
развиващо и диференцирано оценяване;

➢ Справедливостта при оценяване на индивидуалното качество на 
учителския ми труд, произтичаща от отговорността ми за прозрачност и 
доказателственост на педагогическата ми дейност;

➢ Потребността от сигурност в работата ми, особено в рискови
професионални ситуации;

➢Електронното ми портфолио – възможност за професионален обмен в 
мрежата на /internet/.

➢ Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране във всеки един момент 
от дейността ми като учител.



Портфолиото се състои от:

➢ Първа част: Общи сведения

➢ автобиография

➢ дипломи и квалификации

➢ Втора част: Педагогическа дейност

➢ лично представяне

➢ философия на учителя

➢ описание на педагогическата и научно – методическата дейност

➢ Трета част: Приложения

➢ извънкласна дейност

➢ галерия





ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име Албена Йорданова Коцева

Адрес гр. София – п.к. 1618, ж.кв. Овча купел, ул. “Полски
венец”

Телефон + 359887221321

E-mail albena.koceva65@gmail.com

Семейно положение разведена, с две деца

Хоби йога



Автобиография
✓ Име и Фамилия                                                   
✓ Гражданство
✓ Дата на раждане
✓ Образование
➢ Технически университет ВМЕИ „В.И.Ленин“, гр. 
София
✓ Дата на завършване
✓ Специалност
✓ Квалификация
✓ Степен

✓ Допълнителна
професионална квалификация:
➢ Медицински университет-
София
➢ Великотърновски университет-
„Св. Св. Кирил и Методий“

Албена Йорданова Коцева
българско
18 август
висше
Диплома № 011912

30.12.1988
Технология на машиностроенето и 
металорежещите машини
Машинен инженер
Магистър

Факултет „Обществено здраве“
Магистър по специалност - Здравен мениджмънт

Център за квалификация
Правоспособност- учител по математика



Курсове и повишаване на квалификацията

• 1. Обучение на тема: „Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието“

• 2. Обучение на тема: „Компютърно моделиране в начален етап“

• 3. Обучение на тема: „Визия за бъдещето” по проекта BEACON - Bridging European and Local Climate
Action (”Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво”)

• 4. Обучение на тема: „Развитие на позитивна училищна култура“

• 5.  Обучение на тема: „Изграждане на екологично самосъзнание“

• 6. Обучение на тема: „Изграждане на включваща среда. Социално-емоционално учене“ – по лидерска 
програма за училищно развитие – „Училище за пример“

• 7. Обучение на тема: „Методика на обучението по БДП V – VII клас“

• 8. Обучение на тема: „Методически подходи за повишаване на постиженията на учениците при 
прилагане на модел НВО по математика за учебната 2020/2021 г. в VII клас“ ;



Дати (от-до) от 06.09.1989 г. – до момента

Име и адрес на настоящия работодател 40 Средно училище “Луи Пастьор” - гр. София

Вид на дейността или сферата
на работа

образование

Заемана длъжност учител по математика в прогимназиален етап

Основни дейности и
отговорности

Преподавателски, организиране и провеждане на 
образователния процес, базирайки го върху
придобиване на ключови компетентности от 
учениците.

Трудов стаж                                                               32 години     



ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Майчин език български

Други езици

руски

Четене, слушане добро- С1

Писане добро- В1

Разговор- участие, самостоятелно устно 
изложение

добро- В1



ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

MS Windows XP, MS Word, MS Excel, 
MS Power Point, Skype, Google Meet;
- работа с Internet;
- работа с офис техника.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС Категория В от 1989 г.

РАБОТА С КОМПЮТРИ , МАШИНИ И ДР.



СЪВМЕСТНОТО 
СЪЖИТЕЛСТВО С
ДРУГИ ХОРА И ЕКИПНАТА 
РАБОТА
СА ОТ СЪЩЕСТВЕНО 
ЗНАЧЕНИЕ

Работа в екип,
лоялност,
комуникативност, 
креативност,
толерантност, 
търпение,
коректност,
отговорност, 
организираност,
адаптивност,
гъвкавост,
мобилност.

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ





Общи сведения

❖ Дейността ми като преподавател е свързана с
изграждането на добри взаимоотношения и организационни
връзки с :

➢ ученици;
➢ родители;
➢ учители и възпитатели;
➢ управленски и административен персонал;
➢ експерти от РИО и МОН;
➢ институти и звена за квалификация на учители;
➢ колеги от други училища.



Мотивация

Изборът ми за професия учител е продиктуван от няколко причини: 

➢ Работата с млади хора;

➢Даването на знание е получаване на знание; 

➢Усещане за пълноценност; 

➢Допринасяне за развитието на обществото;
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Лично представяне

➢Работата ми като новоназначен учител затвърди интереса ми към 
професията, даде ми увереност и самочувствие като специалист и 
спомогна за адаптацията ми към учителския колектив.

➢Имах късмет да започна професионалния си път в среда на подкрепа 
и разбирателство.

➢За мен училището е дом, уют и иновативност, а в лицето на 
преподавателите, намерих вдъхновители, източници на идеи и 
приятели, изпълнени с любов, грижа и креативност.

➢Научих много, натрупах ценен опит, развих способности за 
самостоятелно и ефективно изпълнение на професионалните ми 
задължения.



Философия на учителя
➢ “ Правилният подход при обучение на деца е, да се 

отнасяте към тях като към нормални човешки
същества.” (Рудолф Дрейкърс)

➢ “ Ако искаш да те обичат, обичай! ” (Луций Аней 
Сенека )

➢ “ Ето моята тайна. Много е проста: истински се 
вижда само със сърцето. Същественото е невидимо 
за очите.” ( Из “Малкият принц” - Екзюпери)



Философия на преподаване
➢ Поставяне на ученика в центъра на учебния процес;

➢ Насърчаване на учениците, в условията на толерантност и 
търпимост, да развият потенциала си докрай и да си 
създадат ясна представа за възможностите си и своето място
в света.

➢ Обучение и възпитание в ценностите на общия
европейски дом. Учениците да станат посланици на 
ценности – отговорност, чест и уважение.

➢Да се набляга на изграждането на лична мотивация и 
поощряване на творческите способности и критично 
мислене. 

➢Да се отразяват новите насоки в образованието.



Училището трябва да се превърне в
място, където:

➢ учениците се учат от собствените грешки; не 
се чувстват потиснати при евентуален провал 
и свикват да работят един с друг, вместо да се 
съревновават;

➢ учители и ученици търсят заедно решение 
на учебните задачи;

➢ усвояват се житейски умения.



В съвременната класна стая:

➢ Възрастните трябва да се научат да възприемат децата като
уникални същества; като ценен източник на идеи и умения, а не 
като роботи, които да бъдат контролирани и манипулирани за тяхно
собствено добро.

➢ Необходимо е взаимно уважение между учители и ученици.

➢ Формирането на умения у учениците да се изслушват един друг, да 
работят екипно и да решават заедно възникнали проблеми в клас
ще предотврати властното държание на учителите с тях и 
необходимостта от упражняване на контрол върху дисциплината в 
час.



Отговорности на учителя

➢Планиране и подготовка на учебния процес

➢Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники, които:
-отговарят на различни образователни потребности на учениците
-мотивират учениците и стимулират личностното им развитие
-реализират вътрешно-предметни и междупредметни връзки

➢Изграждане на общи знания, умения, отношения и ценности във всяка ученическа
възраст и чрез всеки учебен предмет

➢Формиране у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо
организираност и самодисциплина и възпитаване в самостоятелност и поемане на 
отговорност за собственото им учене, действия и поведение

➢Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния
процес

➢Опазване живота и здравето на учениците



Описание на педагогическата и научно –
методическата дейност. 

Основни дейности.

➢Планиране и подготовка на образователно-
възпитателната дейност;

➢Провеждане на адекватно обучение по съответните
предмети;

➢Използване на актуални образователно – възпитателни
стратегии, които:

- дават оптимални резултати;

- отговарят на ученическите потребности;

- стимулират личностното развитие;

- реализират предметни и междупредметни връзки.



Описание на педагогическата и научно –
методическата дейност.

➢Осъзнаване , че ученето предполага съзнателно усилие, 
организираност, самодисциплина, поемане на отговорност
с цел по-добри резултати;

➢Изготвяне на критерии за оценяване и отчитане
постиженията на учениците по отделните учебни
предмети ;

➢ Стимулиране да се търсят онези дейности по интереси, 
които са приятни и полезни с цел разтоварване и 
разнообразяване на училищния живот.



Описание на педагогическата и научно –
методическата дейност.

➢Обогатяване на ОВП с интересни и необходими факти;

➢Използване на съвременни технологии и материали за преподаване
на ново учебно съдържание;

➢ Възпитаване и усвояване на знания, умения, навици, отношения и 
ценности във всяка възраст . Положително отношение към ученето
като процес;

➢ Приобщаване на учениците към училището и дейностите в него, 
към класната общност, към зачитане на различията и възпитаване
на толерантност;



Методически материали
➢ Учебни програми;

➢ Годишни разпределения;

➢ Програми за ФУЧ; ИФО, КФО и извънкласни дейности;

➢ Учебници, помагала и сборници;

➢ Методическа литература;

➢ Разработки на уроци;

➢ Презентации;

➢ Дидактически тестове;

➢ Самостоятелни работи;

➢ Критерии за оценяване и отчитане на резултати;

➢ Анализи;

➢ Други материали по преценка на учителя.



Методи на преподаване

➢Използване на ИКТ в обучението:

презентации;

електронни тестове за проверка и оценка на

учебни постижения



Обратна връзка от учениците

➢Тестове

➢Проекти

➢Математически викторини

➢Задачи за самостоятелна работа



Учебни постижения – резултат от 
дейността ми

➢ Сравнение с другите класове – входно / изходно ниво

➢Резултати от националното външно оценяване в края 7.клас

➢Резултати от националното външно оценяване в края 10.клас

➢ Представяне на състезания и олимпиади



Бъдещи Планове:

➢ Продължаващо обучение;

➢ Квалификации;

➢ Специализации и семинари;

➢ Самоусъвършенстване, като това включва прилагане
на иновативни методи и интересни практики, споделени
от колегите и разработени от мен;

➢ ……………



Примери за иновации в стратегиите за
преподаване

• Разработка на иновационни уроци и интегриране на учебното
съдържание;

• Използване на електронни платформи с уроци и задачи за 
учениците;

• За да може да се отговори на потребностите на всеки ученик, имам 
надеждата, електроните платформи да направят възможно
проследяването от преподавателя на процеса на изпълнение на 
заданията индивидуално от  учениците.  





Моята мотивация:



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

АЛБЕНА ЙОРДАНОВА КОЦЕВА  - учител по математика 

в прогимназиален етап на средното образование

• Email: albena.koceva65@gmail.com


