
На Анка Хаджиева 
 

 

 

Ръководител направление ИКТ 

В НУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. 
Банско 



 

Модел на преподаване и 

възпитание на учениците 

 Мисля, че за да се развиват 
индивидуалните 
особености на ученика, от 
решаващо значение е и 
ролята на семейството.  
Според мен преподаването 
е призвание и голяма 
отговорност.За да бъда 
добра в това, което 
върша,аз постоянно се 
интересувам от всички 
новости в образователния 
процес.  

 «Посредственият учител 

казва. Добрият учител 

обяснява. По-добрият 

учител демонстрира. 

Великият учител 

вдъхновява». 

  Уилям Артур Уорд  



 

МОТИВИ 

за изготвяне на портфолиото 

 

 

 Учителското портфолио е иновационен 

инструмент за разпознаване и 

диференцирано оценяване на качеството 

на дейността на учителя. 

 Осигуряване на справедливост при 

оценяване на индивидуалното качество 

на учителския ми труд. 

 Нуждата за прозрачност и 

доказателственост на професионалната 

ми дейност. 

 

 



 
 Осигуряване на сигурност в рискови професионални 

ситуации.   

 

 Електронното ми портфолио - възможност за 
професионален обмен в мрежата/Internet /. 

 
 В отделните раздели са представени сведения, документи, 

 
 резултати, планиране на по-нататъшната ми дейност.  

 

 

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

 

МОТИВИ 

за изготвяне на портфолиото 
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 Анка Тодорова Хаджиева 

 Родена през 1965 г. в гр. Банско 

 Образование: Висше, степен магистър , завършено в 

СУ „Св. Климент Охридски“, факултет по математика 

и информатика 

 Специалност: Информатика 

 Квалификация: Информатик 

 Специализация: Автоматизирани системи за обучение 

и учител по информатика 

 

Раздел І: Представяне  

 



 
 Месторабота: НУ „Св. Паисий Хилендарски“  

 Длъжност: Ръководител направление информационни 

и комуникационни технологии 

 

 Е-мейл: anna65@mail.bg 

 Сайт: http://anka-hadzhieva.alle.bg 

 Facebook: Anka Hadzhieva 

 

Раздел І: Представяне  

 

http://anka-hadzhieva.alle.bg/
http://anka-hadzhieva.alle.bg/
http://anka-hadzhieva.alle.bg/
http://anka-hadzhieva.alle.bg/


 
Трудов стаж: 

От 1994 г. до 2017 г. – Гимназия по туризъм „Алеко 

Константинов“ гр. Банско 

Заемани длъжности: 

 Учител 

 Старши учител 

 Старши възпитател 

 Заместник директор по учебната дейност 

 
Раздел ІІ: Педагогическа 

дейност   
 



 
От 2017 г. до днес работя в Начално училище „Св. 

Паисий Хилендарски“ гр. Банско 

 

Длъжност: 

Ръководител направление информационни и 

комуникационни технологии 

 

Раздел ІІ: Педагогическа дейност   

 



 
 Информатика -  9 - 10 клас 

 Математика -  9-12 клас 

 Информационни технологии -  9-12 клас 

 Информационни технологии в туризма -  10-12 клас 

 Бизнес комуникации -  10-12 клас 

 Практика по машинопис и кореспонденция-  9-11 клас 

 Компютърно моделиране – 3-4 клас 

Предмети, които съм преподавала 



 

Раздел ІІІ: Обучения и 

квалификации 
 "Учението е най-питателната храна за ума." - Шарл дьо Сент-Евремон 



 

 

 

 

 

Раздел ІІІ: Обучения и 

квалификации 

  

  



 

Раздел ІІІ: Обучения и 

квалификации 
"Тайната на вечната младост е да се учи всеки 

ден нещо ново." - Солон 



 

 

Раздел ІІІ: Обучения и квалификации 
Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик 

навсякъде." Китайска поговорка 



 

 
Приложения 
Сертификати 

 



 

 
 

Приложения 
Сертификати 

 
 



 

 

Приложения 

Сертификати 

 



 

 

Приложения 

Сертификати 

 



 

Награди 



 

Обучения 



 

Обучения 



 

V ПКС 

 



 

Раздел ІV: Урочни и извънурочни дейности 

Участие в състезание по информационни 

технологии 



 

Международно математическо 

състезание „Математика без граници“ 

 От 2017 г. съм    
координатар на 

„Математика без 

граници“ 



 

III –то място на финалния кръг на Международен  

турнир „Математика без граници” – Несебър 2018 г. 

 



 

 

 

 

 
III –то място на финалния кръг на Международен  

турнир „Математика без граници” – Несебър 2018 г. 

 

 
Представихме 

достойно 

страната и 

училището 



 

Награждаване на участниците 

  



 

Награждаване на участниците 



 

Златен медал на състезанието Есен 2019 



 

Раздел V: Участие в проекти 

Проект „Заедно напред“ 

Ръководител на клуб 

„Аз обичам моя роден 

край и го рекламирам“ 

 



 

Раздел V: Участие в проекти 

Проект 

„Образование за 

утрешния ден“ 

Ръководител на  

клуб „Приятели 

на компютъра“  



 

Раздел V: Участие в проекти 



 

Раздел V: Участие в проекти 

Проект 

„Извънкласни 

дейности“ 

Ръководител на клуб 

„Математиката  

лесна и 

 интересна“ 

 



 


