
Портфолио на инж. Атанас Лефтеров

2021 год.



Съдържание

•

•

•

•

•

Образование

Професионални квалификации

Квалификационни курсове

по Наредба № 12/01.09.2016г. на МОН

Грамоти, сертификати, награди

Отговорности

Моята педагогическа философия

Лефтеров, 2021год.



Образование
септември 1994 – юли 1999

Технически университет София – филиал Пловдив

Образователна степен: Магистър

Специалност: Компютърни системи

Професионална квалификация: Инженер по компютърни 

системи

Специализация: Информационни технологии

Документ: Диплома серия ТУ-А-99 № 003523, рег.№ 75331/07.12.1999г.

Лефтеров, 2021 год.

септември 1990 – юли 1994

Техникум по електротехника  «Иван Гулев» - гр. Гоце Делчев

Специалност: Електронна техника

Профил: Промишлена електроника

Квалификация: Техник - електронна техника разряд VI /шести/

Документ: Диплома серия В-94 № 020423, рег.№ 955/30.06.1994г.

НАПРЕДНАЗАД СЪДЪРЖАНИЕ



Лефтеров, 2021 год.

октомври 2017 – декември 2018

Югозападен университет «Неофит Рилски» - гр. Благоевград

Природо-математически факултет

Професионална квалификация: Учител по информатика и 

информационни технологии

Документ: Свидетелство серия ЮЗУ-2018, рег.№ 109370/17.12.2018 г.

Професионални квалификации

НАПРЕДНАЗАД СЪДЪРЖАНИЕ

Септември 2020 год.

Департамент за информация и повишаване квалификацията на 

учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет - Стара Загора

V-та професионално-квалификационна степен

Документ: Свидетелство серия ТрУ-2020, рег.№ 27554/23.09.2020 г.



Квалификации

Лефтеров, 2021 год.

„Статут, права и задължения на педагогическия и 

непедагогическия персонал според уредбата на ЗПУО”

„ Методът "Шестте мислещи шапки" - Е.Де Буно и 

приложението му в образователно-възпитателния 

процес"

Удостоверение с рег.№2857/30.11.2017г.

2017год. – 16 часа (1 кредит)

„Център за обучение и квалификация на 

педагогически специалисти“

Удостоверение с рег.№3375/11.12.2017г.

2017год. – 16 часа (1 кредит)

Сдружение „Образование без граници –

БГ 2012, София“
НАПРЕДНАЗАД СЪДЪРЖАНИЕ



Квалификации

Лефтеров, 2021 год.

Удостоверение с рег.№16171321/09.01.2018г.

16 часа (1 кредит)

СНЦ „Образование и технологии“

„Компютърно моделиране в началното училище”

Удостоверение с рег.№ 014618/10.07.2018 г.

16 часа (1 кредит)

„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД, гр. София

«Най-новите информационни технологии в процеса

на обучение"

НАПРЕДНАЗАД СЪДЪРЖАНИЕ



Квалификации

Лефтеров, 2021 год.

Удостоверение с рег.№ II- 0084/05.11.2018 г.

16 часа (1 кредит)

Център за междуетнически диалог и толерантност 

„АМАЛИПЕ“

"Интеркултурното образование като средство за 

превенция на отпадането от училище"

НАПРЕДНАЗАД СЪДЪРЖАНИЕ



Квалификации

Лефтеров, 2021 год.

Удостоверение с рег.№ 06.IST.004-111/11.12.2018 г.

16 часа (1 кредит)

„Център за регионално развитие“ ООД

По проект BG05M2OP001-2.010-0001 „ Квалификация 

за професионално развитие на педагогическите 

специалисти “

„Разработване и прилагане на интерактивни форми и 

методи в процеса на обучение и оценяване”

НАПРЕДНАЗАД СЪДЪРЖАНИЕ



Квалификации

Лефтеров, 2021 год.

Удостоверение за професионална квалификация с 

рег.№ БДП-К 1233/02 / 02.08.2019г.

32 часа (2 кредита)

Русенски университет "Ангел Кънчев"

„ Методика на обучението по безопасност на 

движението по пътищата в VIII - XII клас"

НАПРЕДНАЗАД СЪДЪРЖАНИЕ

Удостоверение с рег.№ 023728/08.01.2020 г.

16 часа (1 кредит)

„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД, гр. София

«Най-новите информационни технологии в процеса

на обучение"



Грамоти,сертификати и
награди

Лефтеров, 2021 год.НАПРЕДНАЗАД СЪДЪРЖАНИЕ



Грамоти,сертификати и
награди

Лефтеров, 2021 год.НАПРЕДНАЗАД СЪДЪРЖАНИЕ



Отговорности • Отговарям за видеонаблюдението в училище. Изготвям 

рекламни брошури и рекламни клипове. Поддържам също 

така и компютърната техника в администрацията на 

гимназията. 

• Работя с училищния софтуер AdminPro и AdminRD, 

междуинституционалната платформа НЕИСПОУ и 

платформата на МОН за посещаемо и безопасно училище 

Safeschool. Изготвям и разпечатвам дипломите на 

завършилите ученици. Постоянен член съм на комисиите по 

провеждане на ДЗИ, ДКИ и НВО. Активно водя 

консултации с всички ученици.

• В процеса на работа се стремя да използвам разнообразни 

иновативни похвати. Съчетавам традиционните методи с 

използването на електронни уроци. За затвърждаването на 

знанията често възлагам групови проекти, изискващи както 

екипна, така и индивидуална работа. При излагане на 

новите урочни единици използвам предварително изготвени 

примери и шаблони за работа.

• В работата си като ръководител на направление ИКТ

отговарям за надеждното и безпроблемно функциониране на 

компютърната техника в компютърните кабинети.Също 

така оказвам постоянно съдействие и помощ на всички 

колеги, които имат нужда от консултация или решаване на 

конкретен казус с помоща на информационните технологии. 

Лефтеров, 2021 год.
НАПРЕДНАЗАД СЪДЪРЖАНИЕ



Моята педагогическа философия

Лефтеров, 2021 год.

Фактът, че съм компютърен инженер с повече от 25 години опит ми дава

изключителното предимство да имам реалните, а не чисто теоретични познания по

предмета, който преподавам. Това от своя страна ми създава авторитет и печели

уважението ми сред учениците. Индивидуалният ми подход спрямо децата е с цел,

всяко дете да получи нужното внимание, компетенции и знания - дали такива, които

да предизвикат интереса му и да използва наученото по информационни технологии

във всеки един предмет или пък да задълбочи и разшири професионално познанията си,

получавайки компетентна професионална помощ и съвет.

Не всеки ученик ще стане програмист, математик, учен или доктор. Всеки един има

индивидуални заложби, таланти или нещо, в което е добър. Абстрахирайки се от

предмета, който преподавам се стремя да предам на учениците чисто човешки

качества, като чест, достойнство, отговорност. Защото преди всичко сме хора и без

значение, кой как ще се реализира един ден в живота, това би им донесло уважение и

достойно място в обществото.

НАЗАД СЪДЪРЖАНИЕ


























