
ПРОФЕСИОНАЛНО 
ПОРТФОЛИО

НА 

ИНЖ. ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА, СТАРШИ

УЧИТЕЛ

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„Д-р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ“

ГАБРОВО



Общи данни
Фамилия 

Имe, Презиме,

Гражданство

Станчева

Иванка Георгиева

Българско

Дата на раждане 23/01/1962

Образование

Диплома №,

дата на завършване,

специалност

Квалификация

Учителска правоспособност

Висше техническо

№ 016194 серия А 84

24/06/1985

ТМММ

Машинен инженер

Диплома №2205

Общ трудов стаж

Педагогически стаж от ......._

Педагогически стаж в текущото 

учебно заведение

28 години

18 години

9 години

Име и адрес на текущия работодател ПТГ „Д-р Никола Василиади“;

5300, гр. Габрово, ул.“Брянска“3

www.ptg-gabrovo.com ; e-mail: ptggabrovo@abv.bg 

Личен e-mail: vanq_ptg@abv.bg
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Общи данни
Заемани длъжности Старши учител професионална поготовка

Помощник директор АСД

Професионално-

квалификационна степен 

Пета /рег.№12910/2011 г. ,серия ТрУ-2010/

Специализации

Квалификации Компютърна грамотност /2002 г./;Базови и специфични компютърни 

умения на учители /2006 г./; Курс по  AUTOKAD /2007 

г./;Допълнително обучение по Нови стандарти в техническото чертане 

и материали в машиностроенето /2008 г./; Курс по SOLIDWORKS

/2011 г./; професионално обучение за част от професия-Работа с 

приложни програмни продукти АдминПро /2011 г./;Квалификационен 

курс за Формиране на предприемачески умения в гимназиален етап на 

българските училища /2015 г./

Награди

Участие в други 
организационни форми 
на обучение

Сертификат за CNC програмиране /2008 г./;Сертификат за обучение по 

тема-работа със заинтересовани страни /2012 г./;Сертификат за обучение 

по тема-Взаимодействие училище-семейство/2015 г./
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Обучение и квалификации форми
1. Дати (период на обучение) 1980-1985 г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

ВМЕИ- Габрово

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

ТМММ

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

Машинен инженер

2. Дати (период на обучение) 1993 г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

ВМЕИ- Габрово

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Педагогика;Психология;Реторика;Методика;Учебно-
технически средства;Педагогическа практика и защита

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

Педагогика-учителска правоспособност/учител/
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Обучение и квалификации форми
3. Дати (период на обучение) 2002 г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

Университет за национално и световно стопанство
София

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

MS Windows  98 ; MS Internet Explorer;MS Word 97;MS 
Excel 97

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

Компютърна грамотност

4. Дати (период на обучение) 2006 г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

Национален педагогически център

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

MS Windows ; MS Word;MS Excel;MS Power point;Internet

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

Базови и специфични компютърни умения на учители 5



Обучение и квалификации форми
5. Дати (период на обучение) 2007 г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

ТУ-Габрово

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

CAD-графична среда; AUTODESK Autocad

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

Курс по Autocad

6. Дати (период на обучение) 2008 г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

ТУ-Варна

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Техническо чертане;Материали в машиностроенето

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

Нови стандарти в техническото чертане;Материали в 
машиностроенето
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Обучение и квалификации форми

7. Дати (период на обучение) 2008 г.

Име и вид на обучаващата и/ или образователната 
институция

EMCO TRAINING

Основни предмети/ застъпени професионални
умения / тематика

CNC Programming Basic

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

CNC програмиране
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Обучение и квалификации форми
8. Дати (период на обучение) 2011 г.

Име и вид на обучаващата и/ или образователната 
институция

ТУ-Габрово

Основни предмети/ застъпени професионални
умения / тематика

Проектиране в графична среда 
Solid Works

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

Курс по Solid Works
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Обучение и квалификации форми
9. Дати (период на обучение) 2011 г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

Център за професионално обучение към Админ Софт 
ЕООД -София

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Работа с приложни програмни продукти

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

Оператор на компютър;Текстообработване

10. Дати (период на обучение) 2011 г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

Тракийски университет –Стара Загора

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

ТМММ

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

Пета ПКС
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Обучение и квалификации форми
11. Дати (период на обучение) 2012 г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

Национален институт за обучение и 
квалификация в системата на образованието

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Работа със заинтересовани страни

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

Обучение

12. Дати (период на обучение) 2015 г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

ТУ-Габрово

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Взаимодействие-училище семейство
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Обучение и квалификации форми

13. Дати (период на обучение) 2015  г.

Име и вид на обучаващата и/ или образователната 
институция

Junior Achievement-Bulgaria

Основни предмети/ застъпени професионални
умения / тематика

Формиране на 
предприемачески умения в 
гимназиален етап на 
българските училища

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

Обучение
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ДОКУМЕНТИ , ДОКАЗВАЩИ 

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ



Учебни предмети, по които преподавам 
като педагогически специалист

• Материали и заготовки

• Типови технологични процеси

• Металорежещи машини с ЦПУ

• Приложни програмни продукти

• Техническо чертане

• Здравословни и безопасни условия 
на труд

• Основи на мехатрониката

Учебни предмети от 
професионална подготовка за 

специалност

Мехатроника,

Машини и системи с ЦПУ
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Учебници, които използвам като ориентир в 

преподаването



Материали, утвърждаващи професионалното 
израстване, резултати от педагогическата и 

методическата дейност

• Разработени тестове и задания по преподаваните предмети с цел контрол и 
оценка знанията на учениците

• Участие в екип за разработване на Учебен план за специалност 
«Мехатроника»-дуална форма на обучение

• Участие в екип за разработване на Учебни програми за специалност 
«Мехатроника» по предмети:Типови технологични процеси, Машини и 
съоръжения с ЦПУ, Елементи и механизми на мехатронните системи, 
Диагностика на елементите на мехатронните системи
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Материали, утвърждаващи професионалното 
израстване, резултати от педагогическата и 

методическата дейност

 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министър на образованието и науката 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД  09 – 957/12.08.2013 г. 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, 

ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 102, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17, ал. 2 от Наредба № 6 

от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на 

общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование, при 

спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и 

във връзка с осигуряването на обучението по учебен предмет 

              

                      У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 

                 

 

                        Учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен 

предмет елементи и механизми на мехатронните системи за професията код 521140 

„Мехатроника”, специалност  код 5211401 „Мехатроника” от професионално 

направление код 521 „Машиностроене, металообработване и металургия”. 

                                Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Атанаска Тенева – 

заместник- министър. 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА 

Министър на образованието и науката 

 
 

 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министър на образованието и науката 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД  09 – 961/12.08.2013 г. 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, ал. 1 

от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 102, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17, ал. 2 от Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за 

разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по 

класове, етапи и степени на образование, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с осигуряването на обучението по 

учебен предмет 

              

                            У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 

                 

 

                        Учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет  

машини и съоръжения с ЦПУ  за професията код 521140 „Мехатроника”, специалност  

код 5211401 „Мехатроника” от професионално направление код 521 „Машиностроене, 

металообработване и металургия”. 

 

                                Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Атанаска Тенева – заместник- 

министър. 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА 

Министър на образованието и науката 

 
 

 
 

 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на образованието и науката 
 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД  09 – 964/12.08.2013 г. 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, ал. 1 

от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 102, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17, ал. 2 от Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за 

разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, 

етапи и степени на образование, при спазване изискванията  на чл. 66, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с осигуряването на обучението по 

учебен предмет  

              

                      У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 

                 

                        Учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет 

типови технологични процеси за професията код 521140 „Мехатроника”, специалност  

код 5211401 „Мехатроника” от професионално направление код 521 „Машиностроене, 

металообработване и металургия”. 

 

                                Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Атанаска Тенева – заместник- 

министър. 

 

 

ПРОФ. Д-Р АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА 

Министър на образованието и науката 

 

 

 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на образованието и науката 
 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД  09 – 958/12.08.2013 г. 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, 

ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 102, ал.  2 от 

Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17, ал. 2 от Наредба  

№ 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на 

общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование, при 

спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и 

във връзка с осигуряването на обучението по учебен предмет 

              

                      У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 

                 

                          Учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен 

предмет учебна практика по диагностика на елементи на мехатронни системи за 

професията код 521140 „Мехатроника”, специалност код 5211401 „Мехатроника” 

от професионално направление код 521 „Машиностроене, металообработване  и 

металургия”. 

 

                                Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Атанаска Тенева – 

заместник-министър. 

 

 

ПРОФ. Д-Р АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА 

Министър на образованието и науката 

 
 

Тест 1 
 

1. Коя от двете ММ с ЦПУ е мултифункционална машина.  

 
 

2. Коя от двете координатни системи съответства на показания 
вертикален обработващ център. 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

1 

 X 

 

Z 

 
Y 

 

2 

 X 

 

Y 

 Z 

 

А 

 

А 

 

1 

 

2 

 

www.mazak.eu 

 

 

www.mazak.eu 

 

 

      

Т Р А К И Й С К И    У Н И В Е Р С И Т Е Т 

  ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА 

УЧИТЕЛИТЕ-СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКА РАЗРАБОТКА НА УРОК- 

КОМБИНИРАН 

 

ТЕМА:  СУХА И КВАЗИСУХА ОБРАБОТКА 

 

 

 

 

 

 

      2011 год.                                          Изготвил: 

      Габрово                                                                  /инж.И.Георгиева/  

 

 

Предмет:            Металорежещи машини и инструменти 

Вид на урока:    За прилагане на знания,умения и навици 
Учебни методи: Интерактивни-ситуационни /казус за вземане на решение-    

                                  преценка/ 
                              Тези методи ги използвам за обратна връзка,за формира- 

                              не на умения и навици,за тренинг,за затвърждаване на  
                              знания и умения,за проверка и оценка.Описани са много  

                              факти.Ученикът трябва да разграничи важна от неважна 
                              информация,да анализира информацията и да разработи 

                              предложения за решения.Няма едно правилно решение,а 
                              различни възможности /алтернативи/,които имат различ- 

                              ни предимства и недостатъци. 
Цели:   -образователни- формиране на професионални компетенции за  из- 

                                          пълнение  на операции на изучаваните ММ; избор 
                                          на инструменти и машини за обработка на конкре- 
                                          тен детайл 

              - възпитателни- развитие на определени качества на мисленето-  
                                          любознателност,разсъдливост,мъдрост;лични ка- 

                                          чества-твърдост,отговорност,самоконтрол 
              -развиващи-       развитие на абстрактно мислене и на способността 

                                          за синтез, сравнение и обобщение, работа със  
                                          справочна литература 

Междупредметни връзки:            Материали и заготовки 
Вътрешно-предметни връзки:     Предназначение и технологични въз- 

                можности на различните видове конвенционални ММ;режими на 
                   рязане ;параметри  на металорежещите инструменти и показатели 

                за избор 
Нагледни средства:      Работен чертеж на конкретния детайл 
Учебно-технически средства: Справочна литература 

Принципи на ситуационния метод: 
     -подбор на ситуация /конкретен детайл и производствени условия/ 

     -първичност на ситуационния анализ-„Как е?”,а не „Как може да бъде?” 
     -ориентация в ситуацията/конкретен набор от параметри,а не общи при- 

      казки-зададени конкретно: материал,форма и размери на детайла и 
производствена програма-500 броя 

     -задължителна връзка на анализа с практиката 
     -активно участие на учениците-на лице са всички видове активност-

общуване,изследване,познание и практическо приложение. 
     -нетрадиционната роля на учителя/насочване,а не управление/ 

  Максимални резултати се получават когато всеки ученик е способен да 
прави заключение,да прилага знанията си в практиката,да взема 

рационални решения и да извършва оптимални действия,т.е. да се изгради 
като творческа личност. 

 

 Училище:                  ПТГ „Д-р Никола Василиади”-Габрово 
 Клас:                            11 кл. 
 Специалност:           Машини и системи с ЦПУ 
 Продължителност: 1 учебен час    
Предмет:            Металорежещи машини с ЦПУ 

Вид на урока:    За контрол и оценка на знания,умения и навици 
Учебни методи: Проверочен тест 

                              Чрез този метод за контрол се установява точно степента  
                              на усвояване на определени дялове учебна материя.Вре- 

                              мето за проверка се съкращава.Тестът е един за всички. 
                              Времето е едно и също.Изискванията към учениците са 

                              едни и същи.Това позволява да се правят сравнения,да 
                              се долавят важни закономерности при усвояването 

                              на знанията. 
Функции на контрола:    

-по-добро проникване в учебната материя 
-осигурява по-нататъшно затвърждаване,задълбочаване и разширяване на 

знанията,уменията и навиците 
-проверка степента на усвояване,характера на грешките и 
пропуските,целесъобразността на избраните методи и средства за учебна 

работа 
-възпитава и формира редица страни от личността/социалния опит/ на 

ученика 
-предвижда бъдещите състояния на знанията,уменията и навиците 

-стимулира учениците за системна работа 
-формира умения за самоконтрол-учениците формират собствени критерии 

за оценяване 
М Е Т О Д И Ч Е Н     Х О Д  Н А      У Р О К А 

 
І. Встъпителна част 

1.Организационен компонент/представяне,отсъствия/-3 мин. 
2.Мотивиране на контролната и оценъчната дейност 
Ще бъдат проверени и оценени: 

-знанията на фактически материал-видовете ММ с ЦПУ,предназначението 
им и техническите възможности на стругове с ЦПУ и Обработващи 

центри,начините за управление на работните органи-директна и 
индиректна обратна връзка-елементи за обратна връзка,координатна 

система,основни възли и елементи на стругови машини;структура на 
управляваща програма/символи,команди,изречения/,размерна 

информация/абсолютно,инкрементално и смесено задаване/ 
-знанията на основните понятия-мултифункционална машина,координатна 

система,пет-координатен Обработващ център,центрова обработка на СМ с 



Обосновка за избор на учебник и учебни 
помагала

• По специалност ” Мехатроника” няма разработени учебници , 
утвърдени от МОН, чието основно предназначение трябва да е 
ориентир за учителя. Информацията за разработване на уроците си 
основно черпя от Интернет
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Работа в качеството на класен 
ръководител/ ръководител група

Като класен ръководител работя съвместно с родителите за постигане на 

образователните цели . Организирам и провеждам родителски срещи, 

предоставям на родителите навременна информация за резултатите на 

учениците по отношение успеваемост,отсъствия,участия в дейности, като се 

стремя да зачитам достойнството на всеки ученик.

Под мое ръководство се провежда дейността на група, състояща се от 13 

ученика от класа, по проект «Твоят час». Учениците са мотивирани, с ясно 

дефинирани образователни цели.

В класа има изявени спортисти, които се включват активно в отбора на 

училището по футбол,хандбал и лека атлетика.
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Работа в педагогически колектив, в методични 
направления, с ръководството или с външни 

звена

С колегите от методично направление  “Машиностроене” се стремя да 
поддържам  конструктивни професионални взаимоотношения с цел 

подобряване на успеваемостта на учениците. Заедно ги подготвяме за 
държавния изпит по теория и практика на специалността, за участие в 
олимпиада по техническо чертане , както и за участие в националното 

състезание “Най-добър техник в машиностроенето”. 
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Информация за приноса за подобряване 
на материално- техническите условия

В преподавателската си работа използвам изключително често лаптоп с 
мултимедиен проектор, посредством който онагледявам тематиката по 

урока. Като нагледни средства използвам табла и машинни детайли в 
натура.
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Философия на преподаване:

Всеки учител в областта на професионалното образование 

трябва да притежава теоретични знания по предмета,който 

преподава,а също и вобластта на педагогиката.Стремя се да 

използвам в работата си иновативните образователни 

технологии,техники и методи на преподаване и оценяване.За 

мене е важно да ориентирам обучението в зависимост от 

индивидуалните потребности на различните възрастови 

групи ученици. За мене е много важно личностното развитие  и 

професионалното  усъвършенстване на един преподавател.За 

целта се стремя активно да се включвам в квалификационни и 

информационни дейности, винаги когато имам възможност.
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