
 

I. Общи сведения 

 

 

Портфолио 
 

 

на 

Аделина Петрова Райкова-Костова 

 

Лични    данни 
 

 

Име, презиме, фамилия: Аделина        

Петрова Райкова- Костова      

Настояща месторабота: 

СОУ „Вичо Грънчаров“,         

гр. Горна Оряховица 

Националност: Българска 
 

Адрес: гр. Горна Оряховица, обл. В. Търново, 

ул. “Цар Освободител” № 6 

Образование: Висше 
 

Заемана длъжност:  

 Старши учител по английски език 

Педагогически стаж: 10 

години 
 

Информация за връзка: 
 

E-mail: adelina_go@abv.bg 
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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  АДЕЛИНА ПЕТРОВА РАЙКОВА-КОСТОВА 

Адрес  [ул. “Цар Асен Първи”, №7, гр.Горна Оряховица,5100 , РБългария ] 

Телефон   

Факс   

E-mail  adelina_go@abv.bg 

 

Националност  българка 
 

Дата на раждане   05.09.1980г.  

  

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)   ОТ 2002г.  – до момента 

• Име и адрес на работодателя  СОУ “Вичо Грънчаров” гр.Г. Оряховица 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Образование 

• Заемана длъжност  Старши учител по английски език 

• Основни дейности и отговорности  Планиране, организиране и провеждане на образователно-

възпитателния процес;  диагностициране, насърчаване и 

оценяване постиженията на учениците; анализиране на  

резултатите от входното и изходното ниво; 

  
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  2004-2005г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”  гр.В. Търново 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Конферентен  превод, Симултанен превод  

Превод на юридическа, техническа и икономическа литература 

 

 

 

 

 

Автобиография 

Е В Р О П Е Й С К И  

Ф О Р М А Т  Н А  

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  

 

 



 

   

   

 
 
 
 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Филолог,преводач по английски език 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Магистър 

  

Лични умения и компетентности 

 

   Майчин език 

   
 

Други езици 

  Английски език 
• Четене   отлично 
• Писане   отлично 
• Разговор   отлично 

 

Социални умения и компетенции 
 
 
 

 Работа в екип и активно участие при разработване на международни проекти 

 

Организационни умения и 
компетенции 
Координация,  управление и 
адмистрация на хора, проекти и 
бюджети в професионалната 
среда или  на доброволни начала 
(например  в областта на 
културата и спорта) у дома и др. 

 Отговорност  и лоялност 

 

 

 

Технически умения и компетенции 
Работа с компютри, със 
специфично оборудване, машини 
 и др. 
 
Други умения и компетенции 
 
 
 
 
 
Допълнителна информация 

 Работа с операционна система Windows XP,MS Word 2003,Power point, Internet 

 

 Филолог, учител 

 

Бакалавър 

 

 

 

 

Български 

 

Английски       Руски 

 

Отлично         Много добро 

Отлично         Много добро 

Отлично         Много добро 

 

Умения за работа в екип, комуникативност, отзивчивост 

адаптивност. Силно мотивирана и стриктна към своите 

задължения личност. 

 

Сътрудник към Корпус на мира 

Училищен координатор на мрежата на Асоциираните към 

ЮНЕСКО училища 

Участие в онлайн платформа ASPnet in action 

Работа и активно участие по проекта „Успех“/2011-2012г./ с клуб 

„Американска култура“ 

Активна работа с Малополско Образователно Общество, Полша и 

включване към мрежата School Plus Net училища 

 

 

Работа с операционна система Windows XP,MS Word 2003,Power 

point, Internet, системата HP MultiSeat Computing Solution 

 

 

В процеса на работа съм се уповавала на умението и желанието 

си за развитие и възприемане на нова информация, което ще ми 

помогне да доусъвършенствам специфичните знания, умения и 

компетенции, необходими за по-нататъшната ми професионална 

реализация. 

 

Награда „Най-добър млад учител за учебната 2009-2010 година“, 

24.05.2010г,Община Горна Оряховица 

 

 

 

 

 

               Автобиография 
 

 

 

Повишаване на квалификацията 



 

 

II. Педагогическа дейност 

 

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ  
 

 

 
 
 
 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Квалификация 

от.......... до.........

Grassroots Democracy 05.09.2009 г. 09.09.2009 г. 30 да
Образователно общество 

"Малополска", Нови Сач, Полша

Работен семинар на 

училищата кандидати по 

програма "Образование" към 

Корпус на мира

14.04.2010 14.04.2010 4 не Корпус на мира

Онлайн социални умения по 

проект "ИКТ в 

образованието"

16.01.2011 16.03.2011 40 да
Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси"

The  Global Experiment of the 

International Year of Chemisry
15.06.2011 15.07.2011 30 да проект

Интерактивни методи на 

обучение и организиране и 

провеждане на лагери

3.06.2012 04.11.2012 г. 30 да Корпус на мира

Професионалният стрес при 

учителите. Техники за 

овладяване и контрол на 

стреса.

18.04.2012 18.04.2012 4 да РААБЕ България

Обучителен курс за 

използване на системата HP 

MultiSeat Computing Solution 

и приложението и в учебния 

час

18.1.2013 18..01.2013 г. 4 не проект

Проектният метод в работата 

на учителя и оценяването на 

учениците в учебния процес

19.3.2013 19.3.2013 4 да РААБЕ България

Нуждите на малuите ученици. 

Как да пишем успешно и да 

използваме англ. eзик за 

специфични цели ?

17.4.2013 17.4.2013 4 да Икспрес Пъблишинг

име, презиме и 

фамилия на 

учителя

специалист 

по

тема на квалификационната 

форма

период на провеждане                                 

дата, година брой часове

наличие на 

документ        

да/не

организиран от:       проект;                                  

от .............................;                         

Аделина Петрова 

Райкова-Костова

Английска 

филология



 
 
 
 

             ЛИЧЕН ПЛАН НА РАЗВИТИЕ 
 

  Важна цел в професионалното ми развитие е била и ще бъде използване и  развиване на 
иновативните методи , свързани със съчетаването на информационните технологии и  
обучението по английски език – методически  разработки на  уроци,  работа в екип, по групи 
 и в проект. 

 
 
 
 
 
 МОЯТА ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ 
 
  

 Няма как човек, който не е съгласен да учи цял живот, да бъде добър учител. 
 
 
 
 
 
* Фокусирам се върху индивидуалните потребности и включването на учениците в процеса на 
учене. 
 
* Подпомагам усвояването, разбирането и затвърдяването на новата учебна информация; 
 
* Стремя се за постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на 
трайни знания, умения и навици. 
 
* Всички ученици имат силни страни и целта ми е  да ги идентифицирам и надграждам. 
 
* Прилагам комуникативност на обучението; 
 
* Индивидуалните различия е необходимо да ги разпознавам, уважавам и дори поощрявам. 
 
* Създавам положителна емоционална нагласа у учениците. 
 
 
 
    МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 
 

 Като учител използвам и залагам на интерактивните методи на обучение –  
беседа, презентация, мозъчна атака, разработка на проекти, игрови методи, ролеви игри и 
симулации, защото чрез тях учениците получават знания, формират различни умения,  
изграждат нагласи, генерират идеи, анализират проблемни ситуации, базирайки се на своя 
опит, мислене и творческа активност. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    Методи и философия на преподаване 
 
 
 



 
                                               III.Приложения 

 
 
 
 
 
 
 
 оРАБОТА ПО ПРОЕКТА „УСПЕХ“ 
 

     ИЗПОЛЗВАНЕ НА  ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

Извънкласни дейности 

 



 

                      УЧЕНИЦИ СЪС  СЕРТИФИКАТИТЕ СИ  ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

Снимков материал  

               Извънкласна дейност 


