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Мария Радева е родена на
14.06.1988г. Завършва
образованието си в ШУ ,,
Епископ Константин
Преславски ‘’ през 2015г. и
постъпва на работа в ОУ
,,Христо Ботев ‘’ с. Аврен
като начален учител.





Аз съм учител.

В продължение на един ден се е налагало да бъда актьор, приятел, сестра и

лекар, треньор, търсач на изгубени вещи, банкер, таксиметров шофьор,

психолог, заместник родител, продавач, политик и защитник на вярата.

Материалното богатство не е моя цел, но аз съм търсач на съкровища на

пълен работен ден, който проучва нови възможности, в които учениците му да

използват своите таланти, и издирва таланти, които понякога лежат дълбоко

заровени сред отломките на нечие саморазрушение.

Аз съм най-големият късметлия сред всички, които работят.

А на кого трябва да благодаря за този чудесен живот, който така щастливо ми

е отреден, освен на обществото, на родителите. Защото вие сте ми оказали

голямата чест да ми се доверите с великия си принос към вечността - вашите

деца.

И така, аз имам минало, което е богато на спомени. Имам настояще, което е

истинско предизвикателство, пълно с приключения, защото ми е позволено да

прекарвам дните си с бъдещето.

Аз съм учител... и всеки ден благодаря на Бога за това.

Джон У. Шлатър 





ПЕДАГОГИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ 

НА 

Г-ЖА РАДЕВА

За мен преподаването е
призвание, мисия и
голяма отговорност.
Преподаването е един
непрекъснато развиващ се
процес, в чийто център е
поставен ученикът с
неговата индивидуалност.
Всяко дете е личност,
която трябва не само да
се уважава, но и
поощрява.





Училището ни е с
изключително богат
живот. Учениците ми
участват във всички
обществени изяви,
състезания и чествания.
Имат представителна
функция.
Щастлива съм, че
успявам да ги накарам
да обичат и ценят
българското, да се
гордеят, че са българи.









Ученическо състезание ,,Многознайко“  
„Родна реч“ I кръг и ,, Млад математик ‘‘I кръг-

два златни медала 



В ЧАС ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО



ПРОЕКТИ ,, СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА “



НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО



КРЪЖОК ,, РАБОТИЛНИЦА ЗА СРЪЧКОВЦИ  ‘‘



БАБА МАРТА 2020Г.



ЗА ДА ГО ИМА ВСИЧКО ТОВА, КОЕТО
ПРЕДСТАВЯ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ И
ТВОРЧЕСКИ ПЪТ НА ЕДИН УЧИТЕЛ,
ПРЕДИ ВСИЧКО ТРЯБВА ДА ГИ ИМА
НАШИТЕ УЧЕНИЦИ. ВСИЧКИ УСИЛИЯ И
ЕНЕРГИЯ НА УЧИТЕЛЯ СА ЗА ТЯХ!
ТЕХНИТЕ ОДУХОТВОРЕНИ ЛИЦА НИ
ДОКАЗВАТ, ЧЕ УСИЛИЯТА НИ НЕ СА
НАПРАЗНИ, ВЪПРЕКИ
ПРЕВРАТНОСТИТЕ НА ВРЕМЕТО И
ТРУДНОСТИТЕ.



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ!

НАЙ-ЦЕННИЯТ РЕСУРС, КОЙТО 
ЧОВЕК ПРИТЕЖАВА Е ВРЕМЕТО!


