
Професионално портфолио 

на

Георги Иванов Найденов

старши учител в 

Средно училище 

„Любен Каравелов“ 

гр.Пловдив



1. Общи сведения

Георги Найденов – носител на Почетна значка  на 

гр. Пловдив, „Учител на годината“,

Награда от РУО „Педагогически специалист“

Гражданство: България

Дата на раждане: 07. 08. 1962 г.

Образование: Висше, степен магистър

Диплома №: 001136 от ВМПИ - Пловдив

Дата на завършване: юни, 1990 г.

Специалност: Ръководство на народни състави

Квалификация: Преподавател и изпълнител по народни инструменти и народно пеене.

Сертификати /Придобити умения/:  

.      Допълнителна професионална квалификация - Учител по религия – Свидетелство № УР – 4/10.07.2014 г. 

от ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив

• Четвърта  професионално-квалификационна степен - Свидетелство № 010299 от ДИПКУ – Тракийски 

университет – Стара Загора

Общ трудов стаж: 32 г. 09 м., придобит към 01.01.2019 г.

Педагогически стаж 30 г. 09м.

Педагогически стаж в текущото учебно заведение: 27 г.04 м.





2. Философия на преподаване:

„Ученикът не е съд, който трябва да бъде 
запълнен, а факел, който трябва да бъде 
запален“.

Плутарх



Квалификации  2016 / 2017г.

- Вътрешноинституционално обучение - 1

- Външноинституционални – 2

- „ЗПУО – новости и предизвикателства“

- „Работа с родители във връзка с осигоряване на приобщаващо 
образование на деца и ученици“

- Наставник на Стойчо Трендафилов.



2017 / 2018

- Външноинституционална квалификация :

- „Самооценяване – процес на изготвяне на вътрешна оценка“

- „Преобщаваща педагогика и преобщаващо образование. 
Изграждане на партньорски отношения между учители и родители“.

- Вътрешноинституционална квалификация:

- Участие в седем открити урока за споделяне на добри практики.

- „Училище в облаците“.



2018 / 2019

- Външноинституционално обучение :  

- „Учителско портфолио“

- Вътрешноинституционално обучение : 

- „Изготвяне на презентация“; 



2016 / 2017  Награди

Лични награди

- Награда на РУО в категория „Педагогически специалист“.

-Диплом за отлична педагогическа дейност от ХVІІ Национален детски фолклорен 
конкурс „Орфеево изворче” – Стара Загора 2017г;

-Диплом за отлична педагогическа дейност от УС на НМФС „Орфеево изворче” 2017г.

-Грамота за високи художествено-творчески постижения  от Съюза на българските 
музикални и танцови дейци – 2017г.;

-Почетна грамота за принос в съхранение и разпространение на българския фолклор 
и традиции  от Община Казанлък и АМТИИ – юни 2017г

Наградени ученици от НФК „Димитър Гайдаров“ – гр. Казанлък  иНФК „Орфеево 
изворче“ – гр. Стара Загора

- първо място – Георги Николов

- второ място – .Димитър Петров



2016 /2017 год.

Награди на народен оркестър с диригент Георги Найденов:

- Диплом  - І-ва награда от Национален Фолклорен конкурс 
гр.Казанлък 2017г.;

- Златна лира на Орфей – НМФК „Орфееви таланти” гр. Пловдив 
2017г.;

- Диплом за отлично представяне и златен медал от НФК”Орфеево 
изворче” – Стара Загора 2017г.;

- Диплом за отлично представяне и първо място от Международен 
фестивал „Млади таланти“ гр. София април 2017 г.



2016 /2017 год.

Награди на фолклорен ансамбъл „Тракийска младост” с диригент на народен 
оркестър Георги Найденов :

ОТ НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ:

- Специална награда на Тракийското дружество „Одринска епопея”-Ст.Загора –
2017г.;

- ГРАНД  ПРИ от Национален фолклорен конкурс „Орфееви таланти”-гр.Пловдив –
март 2017г.;

- Диплом – ПРИЗ от Национален фолклорен конкурс „Димитър Гайдаров” – гр. 
Казанлък – юни 2017г.

- Диплом – награда на АМТИИ за цялостно отлично представяне  - от Национален 
фолклорен конкурс „Димитър Гайдаров” – гр. Казанлък – юни 2017г.

ОТ МЕЖДУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛИ:

- Диплом от Международен фестивал – Будва 2016г.;

- Сертификат и златен медал за отлично представяне в Международен фолклорен 
фестивал в Рим 2017г.

- Голямата награда на журито от Международен детски фестивал „ Млади таланти“ 
– София – април 2017год.





2017 / 2018 г.

Лични награди

-Почетна грамота за принос в съхранение и разпространение на 
българския фолклор и традиции  от Община Казанлък и АМТИИ –
юни 2018г.

-Диплом за висок професионализъм от Национален конкурс „Път 
към славата“ – София – февруари 2018г.

Награди на народен оркестър с диригент Георги Найденов:

- Златна лира на Орфей – НМФК „Орфееви таланти“ гр. Пловдив, 
март 2018 г.;

- Диплом за отлично представяне и първо място от Международен 
фестивал „Млади таланти“ гр. София, април 2018 г.;

- Първо място от НФК „Димитър Гайдаров“ – гр. Казанлък, юни 2018



2017 / 2018 год.

Награди на фолклорен ансамбъл „Тракийска младост” с диригент 
на народен оркестър Георги Найденов.

- Златна лира на Орфей – НМФК „Орфееви таланти” гр. Пловдив 
2018 г.

- Първо място  - НФС – „Млади фолклорни таланти“ – гр. Калофер

- Първо място – „Млада синя земя“ – гр. Пловдив

- Статуетка  - Голямата награда и творчески лагер на море  от 
Международен младежки фестивал „Млади таланти” гр. София  от 
МОН.

- Диплом от Международен фестивал – Дуръс 2018 г.





Минал опит

- Автор  на учебните програми по гъдулка за разширено и профилирано 
обучение.

- Автор на учебните програми по гъдулка и гайда за ПУ „П. 
Хилендарски“ – катедра „Музика“.

- Удостоверение за завършен курс на обучение „Базови и специфични 
компютърни умения на учителя“ от МОН и Майкрософт България N 16 –
1548/ 2006 г.

- Удостоверение за професионално обучение – английски език – първи 
модул от МОН и дружество „Наука и знание“N 10 – 1147/2007 

- Удостоверение за участие в тренинг – обучение „Творческо мислене и 
изкуството да правим проект“ – 2007 г.

- Удостоверение за участие в обучителен семинар – тренинг „Актуални 
проблеми в съвременното българско училище“ – 2010 г.



Минал опит

- Удостоверение в тренинг – обучение „Умения за работа в екип“ –
2011год.

- Удостоверение за участие в семинар – тренинг „Изграждане на 
позитивна подкрепяща среда“ – 2013 год.

- Сертификат N 7850 за участие в обучителен семинар - тренинг 
„Нравствени аспекти на комуникацията „ – 2014 год.

- Сертификат N 4180 за завършване на квалификационен семинар 
„Прилагане на иновативни подходи за социализиране, обучение и 
възпитание на учениците“





4. Отговорности на учителя

Като старши учител от ПЕКК Естетическо направление:

- Обучавам и възпитавам учениците в съответствие с ДОС.
- Участвам във вътрешноинституционална квалификация,  споделяне на добри 

практики. 
- Изготвям сценарии на самостоятелни концерти на ФА „Тракийска младост“.
- Участвам в комисии, свързани с план – приема и рекламната дейност на 

училището.
- Наставник съм на новоназначени учители, подпомагам и консултирам колеги.
- Отговарям за опазването и съхранението на 40 сценични костюма.
- Комуникирам много  добре с родителите на учениците. Те присъстват на 

концертите и подпомагат изявите в страната и чужбина.



5.Учебна  литература по предмета , сборници

Учебно-методическаталитература е съобразена с ДОС и  УП по гъдулка, 
Стратегията за развитие на училището, възрастта и индивидуалните потребности 
и интереси на учениците.

- Начална школа за гъдулка – Тодор Прашанов

- Школа по гъдулка – Тодор Киров

- Пиеси за гъдулка със съпровод на пиано – Цветан Цветанов

- Пиеси за народни инструменти със съпровод на пиано – Н. Стойков

- Етюди за гъдулка – Тодор Киров

- Гами и технически упражнения за гъдулка

- Автентични мелодии за гъдулка

- Народни хора и ръченици за соло гъдулка със съпровод

- Да свирим на гъдулка – Ангел Добрев



6.Измерители на качеството на обучение на учениците

https://www.youtube.com/watch?v=sHBM4Fhqgv4

https://www.youtube.com/watch?v=XKrgX1lw7Js

https://www.youtube.com/watch?v=veCkAC1Yimg

Концерти на ФА „Тракийска младост“

https://www.youtube.com/watch?v=sHBM4Fhqgv4
https://www.youtube.com/watch?v=XKrgX1lw7Js
https://www.youtube.com/watch?v=veCkAC1Yimg


7. Дейности, свързани със стратегията на училището

дейност година резултат

Популяризиране 
успехите на 
учениците

2016/17 – 27 изяви
2017/18 – 41 изяви
2018/19 -

Популяризиране дейността на 
училището.
Стимулиране на учениците.

Споделени добри 
практики

2016/17 – 1
2017/18 – 7
2018/19 -

Повишаване на квалификацията и 
мотивацията на учителите.

Участия в проекти 2016/17 – „Твоят час“
2017/18 – „Твоят час“
2018/19 – „Занимания по 
интереси“

• Осмисляне на свободното време 

на учениците.

• Възможност за публични изяви.

Извънкласни 
дейности

Народен хор
Клуб „Български фолклор“
Творчески лагери – по два
ежегодно.

Изграждане на умения за работа 

в екип.

Участия мероприятия 
на РУО и Община 
Пловдив

2016/17 – 7
2017/18 – 8
2018/19 - 8

Партньорство с РУО иОбщина 
Пловдив.
„Посланици в Китай“
„Посланици в Прага“
Откриване на ЕСК – съпътстваща 
програма.

приложение



8. Дейности  с извънинституциални организации

- Хоноруван преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“.

- Хоноруван преподавател в СОДУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

- Участия в концерти, организирани от Пловдивска света 
митрополия.

- Ежегодно участие в концерти, организирани от НБиблиотека 
„Иван Вазов“, Регионален исторически музей, Дом на учителя.

- Ежегодно участие в инициативи на БЧК.

- Участия в инициативи на фондация „Старинен Пловдив“.

- Участия в мероприятия на Младежки център.

- Благотворителни концерти в дом за възрастни хора, в институция 
за хора, лишени от свобода, за набиране на средства за болни деца, 
за фондация „Паралелен свят“.

- Обучителни и поздравителни концерти в други училища.





9.Творческа работа на учителя, снимки от събития  

- Аранжименти на  песни, необходими за концертната дейност .

- Намиране на подходящ репертоар за народен оркестър и ФА 
„Тракийска младост“.

- 2016 – 2017 учебна година – аранжименти и ръководител на 
инструментална група за  звукозаписи, за учебник по музика за пети 
клас на издателство „Просвета“.

- 2017 – 2018 учебна година – аранжименти и ръководител на 
инструментална група за звукозаписи за учебник по музика за 
седми клас на издателство „Просвета“.

- 2018 – 2019 учебна година  - аранжименти и  ръководител на 
инструментална група за звукозаписи за учебник по музика за 
четвърти клас на издателство „Просвета“.



Снимки, записи от проведени мероприятия




