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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 
ЗЕМЕДЕЛИЕ “СТЕФАН ЦАНОВ”- КНЕЖА



„…Учителят е географска карта, 
разглеждана с любов и интерес, 
надскочила и норми, и стандарти, за да го 
има “утре” още днес. Учителят…Той горд е. 
И изстрадал. С ум, сила, вяра и сърце
дарен. И не защото е учител станал. 
Защото за учител е роден.” 

Розалина Паскалева



Раздел 1. Общи сведения 
Училището, в което преподавам



- ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
-ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА 
– АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Част I Раздел 1. Общи сведения –
предметите по които преподавам:



Част I Раздел 1. Общи сведения 
Мотивите ми за изготвянето на това портфолио са: 
 Персонализацията на учителския ми труд, 

включваща неговото развиващо и диференцирано
оценяване; 

 Справедливостта при оценяване на 
индивидуалното качество на учителският ми труд, 
произтичаща от отговорността ми за прозрачност
и доказателственост на моята професионална
дейност; 

 Потребността от сигурност в работата ми, особено
в рискови професионални ситуации;

Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, 
допълване и актуализиране във всеки един момент от дейността ми 
като учител!



Раздел 2. Педагогическа дейност 1

Дейността ми като преподавател е свързана с 
изграждането на добри взаимоотношения и 
организационни връзки с: 
➢Управленския и административен персонал 
на училището
➢Ученици и родители 
➢Учители, психолог и педагогически 
съветник в училището
➢ Колеги от други училища 
➢ Експерти от РУО и МОН



Моите отговорности
 Оказване на методическа помощ на колеги от други

направления за работа с компютър и за използване на 
информационни технологии за постигане на по – добри
резултати; 

 Изготвяне на тематични разпределения по преподаваните
предмети; 

 Абота с електонен дневник;

 Подготовка на ученици за участие за олимпиада, конкурси и 
състезания; 

 Организиране и провеждане на вътрешни състезания и 
конкурси; 

 Член на комисия по обхват на ученици; 

 Участие в работни групи и комисии с определена насоченост; 

 Класно ръководство; 

 Провеждане на консултации с ученици;



3. Философия на преподаване

 Новите условия изискват ново образование и 
обучение. Необходимо е учителят да отстъпи
от познатата водеща позиция на 
недвусмислен авторитет, към тази на 
подпомагащ консултант, чиято цел е да 
направлява обучаемия сам да достигне до 
желаните резултати на дадения етап. От 
пасивни слушатели, които приемат
безкритично учебния материал, учениците от 
своя страна да се превръщат в активно 
пресъздаващи и творчески представящи се 
личности, интерпретиращи необходимата
информация. 



 За съвременния учител вече не е достатъчно
да използва знанията си само по 
педагогическите и психологически науки, а и 
знания по информатика, информационни
технологии, педагогическо моделиране, 
програмиране. С други думи, за съвременния
български учител е необходимо да притежава
компютърна култура в определена степен, 
която изисква нов начин на мислене и търсене
на нови стратегии, технологии и 
педагогически техники на преподаване. Това
е качествено ново предизвикателство, което е 
важно учителят да бъде подпомогнат и 
мотивиран. 



Новите изисквания на обществото към подготовката на младите
хора, налагат промените в образователния процес. Важен път за 
качествени промени в образованието е използването на 
информационно-комуникационни технологии съчетано с проектно-
базирано обучение.В тази връзка найблизко до възможностите на 
информационните технологии е теорията на конструктивизма 
(изграждане на механизми за мислене) и теорията за „учене чрез 
правене”(проектното обучение).Чрез тях и с помощта на огромен 
брой задачи, дейности и физически преживявания се усвоява и 
осмисля необходимото учебно съдържание. В предвид
понижаващата се мотивация на учениците, използването на
компютри при обучението по география и икономика цели 
повишаване на интереса към тази учебна дисциплина. Използването
на информационните технологии в обучението по география и 
икономика позволява да се постигне по добро усвояване на уменията
в учебния процес и по доброто му управление.Освен това дава
възможност и за привличане на учениците като партньори в урочната
работа. 



4. Основни функции 
 Планиране и подготовка на учебния процес; 
 Провеждане на обучение по Предприемачество и чужд 

език; 
 Провеждане на консултативна дейност с ученици; 
 Използване на подходящи образователни стратегии, 

методи и техники, които: 
- дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация; 
- отговарят на различни образователни потребности на 

учениците; 
- мотивират учениците и стимулират личностното им 

развитие;
- реализират вътрешнопредметни и междупредметни

връзки; 



4. Основни функции
 Обогатяване на учебния процес с интересни факти и 

занимателни елементи;
 Използване на учебно-технически средства и 

материали, подходящи за постигане на оптимални
резултати в конкретна учебна ситуация; 

 Изграждане на общи знания, умения, отношения и 
ценности във всяка ученическа възраст; 

 Формиране на положителни нагласи към ученето като
ценност и изграждане на стратегии за активно учене
през целия живот; 

 Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на
учениците и на учебния процес; 

 Организиране и провеждане на ученически екскурзии и 
летни лагери; 

 Опазване живота и здравето на учениците; 



Раздел 3. Научно-методическа дейност 1. 
Система за вътрешна квалификация

Личността на учителя 
 Разработка на учителско портфолио
 Собствена философия на преподаване
 Споделяне на опит 
 Взаимодействие с родители

Методически обединения
 Планиране и разработки 
 Анализ 
 Извънкласна работа 



Образование, сертификати и 
квалификационни курсове –
Приложение



Диплома за Висше образование 
№026180, серия ТУГ – 2001, 
специаност “Предприемаество и 
мениджмънт”

Свидетелство за професионална 
квалификация “Учител”, серия С – 04

Сертификат за обучение на тема: “Нова 
техника и технологични решения в 
производството на земедеска
продукция ” 



•Сертификат за обучение на тема:
“Методи за разрешаване на конфликти”

 Сертификат за обучение на тема: “Работа 
с онлайн платформата Smart Classroom.bg
” № 216361547

 Сертификат за обучение на тема: 
“Качество и иновативност в 
професионалното образование и 
обучение за възрастни”

 Сертификат за обучение на тема: “Тестът 
като инструмент за измерване и 
оценяване на постиженията на учениците  
в ПОО”



Сертификат за обучение на тема:
“Система за управление на качеството и 
продуктите и услугите – ISO 9001:2008”
 Сертификат № 277/24.11.2016г.за ниво 

владеене на английски език В2

 Свидетелство за 5 квалификационна 
степен сер. СУ № 012069

 Удостоверение №  RETA35/2017 за 
завършена обучителна програма 
Училището в облака: Въведение

 Удостоверение № КК – ИО – 0704 по 
погама “Моето първо работно място"



Свидетелство за придобита 4 
квалификационна степен № 

 Удостоверение за завършен курс: 
“Методика на обучение по безопасност 
на движението”

 Удостоверение № 06.ST.004-156 от 
обучение на тема:”Разработване и 
прилагане на интеактивни форми и 
методи в процеса на обучение и 
оценяване”

 Удостоверение № ПДП/ОК/00498 на тема 
: “Първа долекарска помощ – Основен 
курс”


