
Професионално портфолио 

на

Гергана Иванова Петрова

учител в 

Средно училище 

„Любен Каравелов“, 

Пловдив

/Приложение към атестационна карта/

Философия на 

преподаване

Научно-

методическа 

д-ост

Резултати от 

педагог. д-ост

Обобщение на 

опита

Работа в 

качествата на 

класен р-ел

Оценка и 

резултати

Квалификации

награди

Отговорности 

на учителя

Общи 

сведения

Бутони за 

управление

Бъдещи 

планове

Приложение



1.Общи сведения

Име Фамилия: Гергана Петрова

Гражданство: България

Дата на раждане: 02.09.1978г.

Образование: Висше, степен бакалавър

Диплома №: ПУ – 2002/007897

Дата на завършване: 2002г.

Специалност: Български език и английски език

Квалификация: учител по БЕЛ и английски език

Сертификати /Придобити умения/:  

• ЧЕТВЪРТА професионално-квалификационна степен - Свидетелство СУ № 

010251 от ДИУУ – СУ „Св. Климент Охридски“

Общ трудов стаж: 14 години и 2 месеца, придобит към 01.02.2019г.

Педагогически стаж 11 години и 2 месеца

Педагогически стаж в текущото учебно заведение: 11 години и 2 месеца



2. Философия на преподаване

Преподаването е един непрекъснато развиващ се процес, в чийто център е 
поставен ученикът с неговата индивидуалност, която трябва не само да се 
уважава, но дори да се поощрява. Всеки ученик има силни страни и целта на 
образованието е да ги индентифицира и надгражда. Владеенето на английски 
език е от първостепенна важност в днешно време поради глобалните 
интеграционни процеси, протичащи във всички сфери на социалния, 
икономическия и културен живот. Живеем в една мултифункционална и 
многонационална Европа и по тази причина една от основните ни задачи като 
преподаватели е да научим децата да осъществяват социални компетенции с 
деца от други национални и културни кръгове.Да дадем нова насока в 
развитието на образованието, в чиято основа стои принципът “Учим, за да 
живеем заедно”. Учениците трябва да се учат от преживяванията и събитията от 
реалния живот. Тяхното внимание трябва да бъде насочено към практическото 
приложение на изучаването.



3. Квалификации и награди:



2016/2017г.

Сертификат № 1820 за участие в квалификационен семинар на тема : 
,,ЗПУО – новости и предизвикателства. Държавни образователни 
стандарти ’’ – 31.10.2016 г. – Лектор: доц. д-р П. Кацарова 

Сертификат № 4847 за участие в квалификационен семинар на тема : 
,, Работа с родители във връзка с осигуряване на приобщаващо 
образование на деца и ученици ’’ – 03.12-04.12.2016г. – Лектор: Г. 
Аврамова

Удостоверение № RET71Q/2017 за завършена обучителна програма 
на тема „Инструменти за привлекателно образование“-06.06-
07.06.2017г.- Лектор: Мария  Хестола



2017/2018г.

Удостоверение № 6898/06.03.2017г. за участие в курс на тема“Организация 
на образователния процес“ на 04.03.2017г.-Лектор: проф.д-р Р.Пенкова

Удостоверение №RETP72/2017 за завърщена обучителна програма на 
тема“Училище в облака:Въведение“- 09.10.-31.10.2017г.

Удостоверение № 9381/2017г. за участие в обучение на тема 
„Самооценяване-процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на 
предоставяното образование“на 09.12.2017г.-Лектор: Гергана Аврамова

Обучение: „Мозабук“ – създаване на интерактивни уроци  в СУ“Л. 
Каравелов“, Пловдив на 27.11.2017 г. –Лектор: Илко Ангелов

Удостоверение№RETAFQ/2018 за завършена обучителна програма на тема 
„Училище в облака:Създаване на съдържание“-19.02.-21.02.2018г.

Председател на ПЕКК Хуманитарен и природоматематически цикъл

Грамота за организиране,провеждане и отлични резултати  на състезанието 
по английски език “Spelling bee“

Обучител на тема: „Играта в час- финландският опит в образованието“





2018/2019г.

Удостверение №16-286/12.05.2018г. за участие в курс на 
тема“Наставничеството в образователна среда“ на 12.05.2018г.

Удостоверение №302/12.11.2018г. За участие в обучение на 
тема“Приобщаваща педагогика и приобщаващо образование.Изграждане 
на партньорски взаимоотношения между учители и родители“ -10.11.-
11.11.2018г.

Председател на ПЕКК Хуманитарен и природоматематически цикъл

Председател на Комисията по квалификационна дейност



4. Отговорности на учителя

1. Планиране и подготовка на учебния процес;
2.Провеждане на обучение по учебния предмет;
3.Използване на подходящи образователни стратегии,методи и техники,които дават 
оптимален резултат в конкретна учебна ситуация;отговарят на различни образователни 
потребности на ученците;мотивират ги и стимулират личностното им развитие;реализират 
вътрешно-предметни и междупредметни връзки;
4.Изграждане на общи знания,умения,отношения и ценности във всяка ученическа възраст и 
чрез всеки учебен предмет;
5.Формиране на положителни нагласи към ученето като ценност и изграждане на стратегии 
и активно и самостоятелно учене и за учене през целия живот;
6.Формиране у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие,изискващо 
отговорност и самодисциплина и възпитаване в самостоятелност и поемане на отговорност 
за собственото им учене,действия и поведение;
7.Диагностика,оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния процес;
8.Опазване живота и здравето на учениците.



5. Научно - методическа дейност



Учебна, 

справочна 

литература по 

предмета и 

нагледни 

средства, 

използвани от 

учителя и от 

учениците

Използвани 

образователни 

технологии и 

интерактивни 

техники

Измерители на 

качеството на 

обучение на 

учениците





Учебна, справочна литература по предмета и нагледни 
средства, използвани от учителя и от учениците

 учебно-методическата 
литература е съобразена с 
ДОС, УУП, УП по английски 
език, Стратегията за развитие 
на училището, възрастта и 
индивидуалните 
потребности и интереси на 
учениците

 електронни учебници по 
нглийски език;

 „Мозабук“, „Уча се“

 собствени електронни 
ресурси/ презентации, 
приложения и др. /

https://ucha.se/profile/
https://ucha.se/profile/
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Anubis-Bulvest-Reader/Anubis-Bulvest Reader.exe
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Anubis-Bulvest-Reader/Anubis-Bulvest Reader.exe
https://ucha.se/profile/
https://ucha.se/profile/


Използвани образователни технологии и 
интерактивни техники

Методи на преподаване:
лекционен метод
разказ,беседа - начин за изразяване на позиция
провокация на мисленето - анализ,синтез,обобщение,умозаключение
самостоятелна работа

Иновативни методи:
ситуативен - игра, драматизация;
дискусионен – дискусия,анкета
проектен - състезание, творчество

Компютърни технологии:
„Уча се“-видеоуроци и упражнения;
интерактивни упражнения;
презентации;
Google приложения



Измерители на качеството на обучение на учениците

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИТЕ
- тестове
- състезания
- игри

УЧЕНИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ
- проекти
- презентации

ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
- родителски срещи
- анкети
- отворени врати



6. Резултати от педагогическата дейност

Резултати от изпити на ученици
входно - изходни нива   



2016/2017г.

2016/2017г.

2017/2018г

2017/2018г 2018/2019г

2018/2019г

Участие и класиране на        
състезания



Участие и класиране на олимпиади, състезания и конкурси

Състезания по 
английски език

Брой участници Брой класирани

2016/2017 Spelling bee 15 2 (по регламент)

2017/2018 Longman 
competition

Spelling bee

20

15

6

2 (по регламент)

2018/2019 Spelling bee 15 2 (по регламент)



Разлика между оценка от входно ниво и годишна оценка

2016/2017 5 а 6 а 8 а

+0,72 +0,53 +0,51

2017/2018 5 а 5 б 6 а 9 а

+0,61 +1,04 +0,68 +0,51

2018/2019 5 a 6 а 6 б 7 а

Забелязва се напредък във всички класове,който се дължи на 
усвоени  знания и умения по английски език.



7.Работа в качеството на класен ръководител

1.Планирам дейността на класа спрямо възрастовите особености, интереси и потребности на 
учениците;
2.Осигурявам защита и пазя правата на учениците, като прилагам диференциран подход и 
групова работа. 
3.Следя емоционалното състояние на учениците като активно си сътруднича с педагогическия 
съветник;
4.Следя успеваемостта на учениците и контактувам с родителите, като ги информирам за 
постиженията на децата им, допуснатите нарушения на училищните правила и  евентуални 
инциденти;
5.Организирам и провеждам родителски срещи. Работя с родителите индивидуално, 
привличам ги за подпомагане на извънкласните дейности;
6.Попълвам всички реквизити в дневник , ученически книжки, лични картони, главна книга и 
др. документи, съгласно училищните нормативи.



8.Обобщение на опита,работа в педагогически 
колектив

2016/2017 Участие в дейностите на ПЕКК-
Хуманитарен и 
природоматематически цикъл

Член на  две училищни комисии

2017/2018 Председател на ПЕКК-Хуманитарен и 
природоматематически цикъл

Член на училищни комисии

2018/2019 Председател на ПЕКК-Хуманитарен и 
природоматематичеки цикъл

Председател на Комисията по 
квалификационна дейност

Член на училищни комисии

През годините в педагогическия екип на СУ“Любен Каравелов“ 
цари дух на позитивност, колегиалност,разбирателсво и взаимна 
подкрепа.



9.Оценка и резултати/ Самооценка
Период: 2016 - 2020 г.



10. Бъдещи планове

Планове за кариерно и личностно развитие:
- да развивам професионалните си качества чрез 
поддържащо обучение – курсове, обучения, семинари;
- да усъвършенствам използването на иновативни и 
интерактивни методи на преподаване на чужд език с 
цел повишаване мотивацията за учене;
- да провокирам интереса на учениците в търсене, 
подбор и работа с различни източници на информация, 
да ги стимулирам  за творчески изяви и постижения; 
- да усъвършенствам уменията си в планиране и 

подбор на подходящи методи, средства и материали 
за обучение;

- да споделям придобития опит



11. Приложение

Списък и образци от творчески 
работи на учителя; учебно-
изследователска 
работа;проекти и др. 

Снимки, записи от 
проведени мероприятия



Снимки от проведени мероприятия


