
Професионално портфолио 

на

Милица Пенчова Карлукова 

Учител по Английски език и Аграрни дисциплини 

в 

Професионална гимназия по земеделие 

„Стефан Цанов“ – гр.Кнежа



Резюме

За втора година съм преподавател в 

професионалната гимназия.

През учебната 2018/2019 година бях 

преподавател по Информационни технологии, 

Музика и Изобразително изкуство. 

По настоящем съм преподавател по 

Английски език и Аграрни дисциплини.



Диплома 



Приложение към диплома ОКС 

„бакалавър“



Сертификати

Английски език 



Философия на преподаване.

 Според моята философия образованието трябва да бъде прогресивно и 

надграждащо. Учителят трябва да бъде свободен, за да изпълни своето 

призвание.

 Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги 

идентифицира и надгражда. Учениците трябва да учат от преживяванията, 

събитията от реалния живот, които са значими за тях. Основната ми цел е 

постигане на положителни промени в личността на учениците и 

овладяване на трайни знания, умения и навици. Стремя се да науча 

учениците си да разсъждават, да мислят, да придобият приложими знания 

и умения. Всяко дете да е гордо със своите умения, независимо какви са 

те. Едни имат умения за учене, други за спорт, трети за рисуване . 

Необходимо е да се разпознават индивидуалните различия, да се 

уважават и  да се поощряват.



Отговорности на учителя
1. Общи 

а) участва в провеждането на квалификационно - методическа дейност по;

б) участва в дейности, свързани с подготовката, организирането и 
провеждането на оценяването на входното и изходното равнище и/или 

външно оценяване на знанията и уменията на учениците от съответния клас;

в) подпомагам дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, 
материали и критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците;

г) анализира и обобщавам резултатите, получени от оценяването на входните 
и изходните равнища и/или от външно оценяване на равнище клас;

д) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на 
длъжността

2. Планира подготовка на учебния процес.

3. Провеждане на обучението.

4. Изграждане на общи знания, умения и ценности във всяка ученическа 
възраст и чрез всеки предмет.

5. Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на 
учебния процес.

6. Организационни форми.

7. Опазване живота и здравето на децата.



Методи на преподаване 

 Провокация на мисленето – анализ, синтез, обобщение, съждение, 
умозаключение.

 • Дискусия – начин на изразяване на позиция.

 • Писмени разработки.

 • Упражнения за интерпретиране на текстове по зададени параметри.

 • Упражнения за трансформиране на отделни езикови елементи и на цялостни 
текстове.

 • Тестови задачи с изборен отговор.

 • Задачи с отворен отговор.

 • Игрови дейности, презентации, целящи по-лесното заучаване и прилагане на 
граматичните правила.

 • Лекционен метод.




