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Представяне 

            лична информация            Ася Петрова Атанасова 

            адрес                                        гр.Горна Оряховица 

            e mail                                         atanasova_go@abv.bg 

            националност                       българска 

            дата на раждане                  12.07.1970г. 

mailto:atanasova_go@abv.bg


Трудов стаж 

Дати(от-до)                                                         от 26.09.1997г. до днес 
Име и адрес на работодателя                       ДГ”Ален мак”, гр.Г.Оряховица 
Вид на  дейността или сфера на работа     Образование 
Заемана длъжност                                            Старши учител 
Основни дейности и отговорности               Обучение и възпитание на 

деца  
                                                                                от 3 до 6 годишна възраст 
 
Дати(от-до)                                                           08.11.1993г.-01.01.1997г. 
Име и адрес на работодателя                         ЦДГ”Незабравка”, 

гр.Г.Оряховица 
Вид на  дейността или сфера на работа       Образование 
Заемана длъжност                                             Учител 
 Основни дейности и отговорности               Обучение и възпитание на 

деца  
                                                                                от 3 до 6 годишна възраст 
 
 



Образование и обучение 

Дати (от-до)                                                          от 1988г. до 1992г. 
Име и вид на обучаващата институция        ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”, 
                                                                                  гр.В.Търново 
Основни предмети/застъпени умения         Обща педагогика и методика      
                                                                                 на педагогическите                                        
                                                                                  изследвания;Обща и възрас- 
                                                                                  това психология;Предучилищ- 
                                                                                  на психология;Педагогическа  
                                                                                  психология; История на педа- 
                                                                                  гогиката и българското образова- 
                                                                                  ние;Анатомия, физиология и хи- 
                                                                                  гиена на предучилищната възраст; 
                                                                                  СБЕ с езикознание;Детска литература; 
                                                                                  Основи на дефектологията;Философия; 
Наименование на придобитата  
Квалификация                                                      Детски учител 
                                                                                   
                                                                                                            
                                                          
 



Дати (от-до)                                                                    09.1978г.-06.1988г. 

 Име и вид на обучаващата институция            ЕСПУ”Иван Момчилов”,  

                                                                                              гр.Елена 

  

Основни предмети/застъпени умения           

 

Наименование на придобитата                            Диплома за средно образование 

квалификация 









Сертификати 

























Образователна философия 

  
   “За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш това, 

което преподаваш, и тези, на които преподаваш.” 

                                                                                         В.Ключевски 

                                                                        

      

“Учителството не е толкова професия, колкото състояние на 
духа.Добрият учител е такъв по рождение.Но той трябва да се учи 
непрекъснато- 

От близките си , от учениците си, от колегите си, за да се 
усъвършенства и избягва възможни грешки и пропуски.Тук и 
най9елементарните правила за поведение на учителя могат да 
бъдат от полза.” 

                                                                                         Б Тошев, СУ 



             “Добрият учител е онзи, който постоянно усъвършенства 
знанията и опита си, умее да приема съвети, да приема 
критика.Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност, 
но всичко това води до удовлетворение, особено когато видиш 
детската усмивка, когато видиш плодовете на труда ти 
реализирани. 

              Моята роля на учител е да открия и да развия таланта на 
ученика, да му подам ръка, когато има нужда.” 

                                                                                   Пл.Иванов,Балчик 



Професионални цели 

“От таланта на учителя, от богатството на неговата личност, от неговата 
ерудиция и духовно богатство зависи изграждането  на детето.” 

 

            Професионалната   ми цел е постоянно и непрекъснато развитие на 
професионално-личностните ми компетенции като педагогически 
специалист чрез:  

          -непрекъснато повишаване на квалификацията, целяща 
усъвършенстването ми като педагогически  специалист за ефективно 
изпълнение на професионалните изискванията и  кариерно развитие.  

          -прилагане не само на знания, но преди всичко на умения за споделяне 
на идеи и опит, на отношение към интерактивните технологии. 
    -повишаване на конкурентноспособността и предлагане на престижни, 
качествени и съвременни възпитателно-образователни услуги.     

          -удовлетворяване на социалните потребности на децата, развитие на 
личните ми творчески и иновативни способности; 

 



 
 

Заедно с децата 
 

"Да видиш чудото на живота през очите на едно дете означава да изпиташ 
най-голямото удоволствие на света."  

                                                                                               Хорас Браун 

  
       

 

     Моите отговорности при работа с децата са свързани с поставяне на основите 
в личностното им развитие, съчетавайки добрите традиции и иновации в 
образованието чрез: 

          - осъществяване на личностно-ориентиран педагогически процес, в чийто 
център е детето като активен негов участник. 
    -осигуряване на равен шанс на всички деца във възпитателно-
образователната дейност на групата. 

         -развиване на емоционалната им интелигентност, придобиване и 
усъвършенстване на емоционални и социални умения, необходими за 
справяне с жизнените предизвикателства въз основа на ефикасното 
общуване с връстници и възрастни.  

         -създаване на възпитателно-образователен процес, наситен с етиката в 
човешките взаимоотношения. 

         - пълноценна готовност на децата за училище и създаване на условия за 
социална интеграция.  



“Възпитанието е наука, която научава нашите деца да живеят без 
нас” 

                                                                         Е.Легуве 

 

 

 

                                                                                         изготвил:А.Атанасова 

 

 

 
Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране във 

всеки един момент от дейността ми като учител. 


