
ПРОФЕСИОНАЛНО 
ПОРТФОЛИО 

НА РАДКА КОСТАДИНОВА МАРИНЧЕШКА  
- СТАРШИ УЧИТЕЛ В 

НУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” 
ГР.СЪЕДИНЕНИЕ



“Ако гледаш 1 година напред – посади цвете,
ако гледаш 10 години напред – посади дърво,

а ако гледаш 100 години напред – образовай хора.”



МОТИВИ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА 
МОЕТО ПОРТФОЛИО

o Персонализация на учителския ми труд;

o Портфолиото е инструмент за удостоверяване
и управление качеството на квалифицираност,
компетентност и креативност на учителя;

o Електронното портфолио е възможност за
професионален обмен в интернет
пространството.

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



ПРОФЕСИОНАЛНА ФИЛОСОФИЯ
Всичко добро в часовете ми започва от доверието във

възможностите на учениците.А моята работа е да изкарам на
повърхността най- доброто от тях, защото знам ,че така светът ще стане
по-добър.

Старая се да приковавам вниманието, да пораждам
интерес.Наблягам върху разбирането и вникването в същината.

Дарявам цялата си енергия да науча децата не само на написаното в
учебника, но и на това, да бъдат по-добри хора!

И знам ,че ако изграждам с любов и истина , онова , което изградя,
ще трае вечно.

Иначе сезоните все тъй ще продължават да се редуват и белият цвят
в косите ни само ще ни напомня, че сме част от вечния кръговрат на
живота.Но има нещо, което ще остава все същото във времето – че всяко
нещо, което правим за оцеляването на духовността ни, има смисъл.Всяко
нещо, което би помогнало на децата ни да израснат по – добри и
образовани хора – винаги ще има смисъл!

А урокът ми – той винаги остава недовършен , за да продължи утре ,
вдругиден…



ЛИЧНИ ДАННИ

o Име, презиме,фамилия: Радка Костадинова Маринчешка

o Дата на раждане:15.10.1973 г.

o Гражданство: Република България

o Месторабота: НУ “Любен Каравелов” – гр.Съединение

o Длъжност: старши учител

o Образование: висше - магистър

o Общ трудов стаж: 19 години

o Педагогически стаж: 19 години

o Електронен адрес: rada_1973@abv.bg

o Телефон: 0885005669



КВАЛИФИКАЦИЯ

o 1.Начална училищна педагогика ,специализация – музика
– 1996 година, ПУ”Паисий Хилендарски” гр.Пловдив.

o 2.Магистър по “Педагогика” – 2001 година, ПУ”Паисий
Хилендарски” гр.Пловдив.

o 3. V ПКС – ИПКУ “Тракийски университет” Стара Загора –
ноември 2001 година.

o 4.Начална училищна педагогика с Английски език,
професионална квалификация Начален учител с Английски
език – 2005 година, ПУ”Паисий Хилендарски” гр.Пловдив.



МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Основна задача при избора на методи и средства в 
образователно-възпитателния процес е той да бъде 

достъпен, атрактивен и траен

• Използвам подходящи образователни стратегии,методи и 
техники,които:

- Дават оптимален резултат в конкретната учебна ситуация;

- Мотивират учениците и стимулират личностното им развитие;

- Окуражават учениците да задават въпроси,да правят връзки и да участват активно в учебния процес;

• Използвам учебно – технически средства и материали, 
подходящи за постигане на оптимални резултати в конкретна 
учебна ситуация:

- Презентации за повишаване интереса у учениците;

- Игрови методи;работа в екип;

- Разработване на проекти;

• Обогатявам учебния процес с научни новости от предметната  
област.



ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

• ПЛАНИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС;

• ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТИ ОТ 
НАЧАЛЕН ЕТАП;

• ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ЗНАНИЯ,УМЕНИЯ,ОТНОШЕНИЯ И 
ЦЕННОСТИ У УЧЕНИЦИТЕ;

• ДИАГНОСТИКА,ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ 
ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ;

• ОРГАНИЗАЦИОННИ ФУНКЦИИ;

• ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ;



ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

- Постановка в чест на водача на Голямоконарската чета – Чардафон 
Велики – 2011 година;

- Моменти от “Време разделно” – 2016 година;

- Клуб “Млади възрожденци” -2016/2017 година;



УДОСТОВЕРЕНИЯ И СЕРТЕФИКАТИ





УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ






