
ПРОФЕСИОНАЛНО 

ПОРТФОЛИО 

НА ПАВЛИН ВЪРБИШКИ

ВЪЗПИТАТЕЛ

УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ

В ПГЗ “СТЕФАН ЦАНОВ” – ГР. КНЕЖА

Учителското портфолио – знак за качеството на педагогическата
дейност. Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от 

документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи
професионалната му биография. Портфолиото е отворено и подлежи на 

изменение, допълване и актуализиране.
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Първа част: автобиография

- Име, презиме, фамилия: Павлин Милчов Върбишки

- Настояща месторабота: ПГЗ “Стефан Цанов” –гр. 
Кнежа

- Адрес: гр. Кнежа, ул. Брацигово №13

- Дата на раждане: 13.07.1979 г.

- Образование: Бакалавър - специалност: география и 
биология

- Педагогически стаж: 6 /шест/ години

- Информация за връзка: korsika@abv.bg



Дипломи и квалификации

Диплома за висше образование 

ОКС – Бакалавър

2010 г.

Софийски университет “Свети 

Климент Охридски”

Свидетелства за професионално-

квалификационна степен:

№ 14821/07.11.2016 – V ПКС

№ 137/05.12.2018 – IV ПКС

Специалност: География и биология

Професионална квалификация:

Учител по география и биология

Свидетелство за професионална

квалификация 

02.03.2010 г.

Софийски университет “Свети 
Климент Охридски”

 Професионална 

квалификация учител по 

география и биология
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Сертификати



Основни функции 

Дейността ми като възпитател е 

свързана с изграждането на добри 

хигиенни и поведенчески навици в 

учениците, организиране на 

самоподготовка и занимания по 

интереси.



Планиране и подготовка на 

учебния процес

 Провеждане на обучение по география;

 Провеждане на консултативна дейност с ученици;

 Обогатяване на учебния процес с интересни факти и 

занимателни елементи;

 Изграждане на общи знания, умения и отношения и 

ценности във всяка ученическа възраст;

 Формиране на положителни нагласи към ученето 

като ценност;

 Оценяване и отчитане на постиженията на 

учениците и на учебния процес;

 Опазване живота и здравето на учениците;



Философия на преподаване

Девиз : “Ако планираш година – посей ориз, 
ако планираш десетилетие – посади 

дръвчета, ако планираш целия живот –
образовай хората” – китайска поговорка

Моята философия за образованието, е че
всички деца са добри и същевременно много 
различни, което налага индивидуален подход в 
образованието и възпитанието. Това поражда
голяма отговорност във всички нас като
стожери на бъдещето. Наред с това и 
преподавателите има какво да научат от 
децата, човек се учи докато е жив.



Описание на педагогическата и 

научно-методическата дейност

При педагогическата и научно –
методическата дейност се водя от 
важността на това, преподадения 
материал да бъде разбран и осмислен 
от учениците, а не просто наизустен. 
Считам, че може да се наблегне на 
изнасяне на обучението извън класните 
стаи, като екскурзии и открити уроци 
сред природата, с цел онагледяване на 
преподавания материал.



Описание на педагогическата и 

научно-методическата дейност

 Председател на съвета  за обществен 

мониторинг “Твоят час” към ПГЗ 

“Стефан Цанов” гр. Кнежа



Бъдещи планове
Перманентно търсене ресурси за подобряване 

качеството на обучението

 Посещаване на курсове и обучения в областта на 
педагогиката;

 Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и 
работа с различни източници на информация;

 Търсене и прилагане на добър педагогически опит и 
развиване на други иновативни методи на обучение;

 Запознаване с методическа литература;

 Качествено образование на учениците в условията на 
училищното обучение;

 Подобряване методологията на работата;

 Активизиране познавателната активност на учениците;

 Мотивиране за учене на изоставащите ученици;



Част от учениците в общежитието към ПГЗ 
“Стефан Цанов” гр. Кнежа



"Вселената се осветява от 
слънцето, човек - от знанието." 
Калмицка


