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1. Общи сведения
Име Фамилия: Гергана Дончева

Гражданство: България

Дата на раждане: 17.05.1960

Образование: Висше, степен магистър

Диплома Серия А – 2000 СУ  №: 149396

Дата на завършване: 2000г.

Специалност: География

Квалификация: Географ,учител по география

Свидетелство  за полувисше образование и учителска правоспособност 

Диплома № 9446/07.07.1981г.,ПВУИ“Кирил и Методий“,гр. Станке Димитров /Дупница/

Специалност: Трудово обучение и изобразително изкуство

Квалификация: учител за 4 – 8 клас на СУ

Сертификати /Придобити умения/:  

ВТОРА  професионално - квалификационна степен Свидетелство № 2219/10.05.1988г., 

издадено от Институт за усъвършенствуване на учители,гр. Стара Загора

• Гимназия с преподаване на ФРЕНСКИ език „Анри Барбюс“,гр. Враца – 1979г.

Общ трудов стаж: 36г.5м.18д., придобит към 01.01.2019г.

Педагогически стаж 34г.

Педагогически стаж в текущото учебно заведение: 10 години



2. Философия на преподаване:
Учителската професия не беше моята детска мечта,но когато застанах пред черната дъска 

и усетих енергията и атмосферата в класната стая,разбрах че съм направила правилния 
избор.Днес, от позицията на времето мога убедено да кажа:
Учителската профсия е МИСИЯ! Това е  мисията на моя живот!
Учителят не само обучава своите ученици, но ги възпитава и като личности. 
Да бъдеш учител е предизвикателство и огромна отговорност ,която те кара цял живот да 
се усъвършенствуваш за да бъдеш добър личен пример.
Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно, на достъпен и 
разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си, да умее да приема 
съвети, да приема критика. Преподавателските ми похвати се променят съобразно темата, 
аудиторията и времето. Не е проблем, когато отговорът не е правилен, а когато липсва.
Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. Практиката ми ме е 

научила, че най-добри резултати се постигат, когато дистанцията учител-ученик е скъсена 
максимално. Когато децата видят в преподавателя си  довереник, с когото могат да 
споделят и да поискат съвет за извън предметни теми, тогава и отношението към 
преподаваната дисциплина се променя. Индивидуалните различия е необходимо да се 
разпознават, уважават и дори поощряват.

Добър учител не е този,който е  знаещ специалист, а този,който може да подготви и 
мотивира своите ученици да станат по-добри от него.
Наградата  за учителския ми труд  е моралната удовлетвореност от  успешната 
образователно -възпитателна работа,най-вече от съхранената обич и уважение на 
порасналите и реализирани по целия свят мои ученици.



3. Квалификации, награди:



2016/2017г.

 Сертификат № 1826 за успешно завършен квалификационен семинар 
на тема:“ЗПУО – новости и предизвикателства.Държавни 
образователни стандарти“ – 31.10.2016 г. 

 Сертификат № 4853 за успешно завършен квалификационен семинар 
на тема: „Работа с родители във връзка с осигуряване на приобщаващо 
образование на деца и ученици“ – 03 и 04.12.2016 г.

 Благодарствен адрес във връзка с включване на учениците от 5 – 7 
клас в благотворителната Коледна кампания „Втори шанс“ –
разпродажба на сурвачки,сувенири и картички за деца в 
неравностойно положение











2017/2018г.
 Удостоверение № 1920-832 / 30.11.2017 г. за участие в Семинар на 
тема: „Възможностите на електронните учебни ресурси на 
MOZABOOK за постигане на ефективен учебен процес“

 Удостоверение № 9388/09.12.2017 г. за участие в обучение на 
тема:“ Самооценяване – процес на изготвяне на вътрешна оценка на 
качеството на предоставяното образование“

 Удостоверение № 308/12.11.2018 г. За участие в обучение на тема: 
„Приобщаваща педагогика и приобщаващо 
образование.Изграждане на партньорски взаимоотношения между 
учители  и родители“











2018/2019г.

















Минал опит



4. Отговорности на учителя
• 1. Дейността ми като преподавател е свързана с изграждането на добри взаимоотношения и 

организационнивръзки с:

• Управленския и административен персонал на училището;

• Ученици и родители;

• Учители и възпитатели от училището;

• Колеги от други училища;

• Експерти от МОМН;

• Департаменти и звена за квалификация на учители; 

– Новите условия изискват ново образование и обучение.

Необходимо e:

• 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.



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 БЕЛ, Стратегията за 
развитие на училището, възрастта 
и индивидуалните потребности и 
интереси на учениците

 електронни учебници по 
география и икономика 5-10 клак 
клас на издателство „Просвета 
плюс“;

„Мозабук“, „Уча се“

 собствени електронни ресурси/ 
презентации, приложения и др. /

География - 6 клас

Южна Африка

География –6 клас

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









* Планиране и подготовка на учебния процес – изготвям Годишно 
разпределение на учебното съдържание съобразно Учебната 
програма по география и икономика на МОМН
* Провеждане на обучение по геотрафия и икономика
* Методи на преподаване :

- използвам учебници на издателство „Просвета плюс“ от 5 ти до 11 
класове и контурни карти и атласи за всички степени,като помощни 
материали в работата си.

- интерактивни игри
презентации по отделни теми, в които участват ученици
географски карти
тестове и материали от подходящи източници - интернет
Сама изработвам тестови задачи за различните степени

*    За по-добра успеваемост ежеседмично в определен ден и час 
провеждам консултации с ученици и родители .
*   За  пълна информираност и за улеснение на родителите, редовно 

водя електронния дневник, който училището поддържа. 



Измерители на качеството на обучение на учениците

 ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИТЕ

 УЧЕНИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

 ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ



6. Резултати от педагогическата дейност

Резултати от изпити на ученици
входно - изходни нива   



Участие и класиране на олимпиади, 

състезания и конкурси

Резултати от Национално външно оценяване 

и Държавни зрелостни изпити по БЕЛ

Реализация на ученици (постъпили във ВУЗ, 
реализация по дисциплина

2016/2017г.

2016/2017г.

2017/2018г

2017/2018г 2018/2019г

2018/2019г



Резултати от изпити на ученици /входно - изходни нива/
Клас

Предмет
5 а 5 б 6 7 8 9 10 11 12

Разлика м/у оценко от вх. ниво и годишна оценка

БЕЛ + 0,54 + 0,45 + 0,59 + 0,97 + 0,71 + 0,33 + 0,64 + 0,25 - 0,12

АЕ + 0,61 + 1,04 + 0,68 + 1,50 - 0,22 + 0,51 + 0,91 + 0,99 + 0,10

Математика + 0,93 + 0,48 + 0,05 + 0,23 + 1,44 + 0,77 + 0,90 + 1,35 + 0,02

ИТ + 0,88 + 1,31 + 0,82 + 0,55 + 0,23 + 1,59 + 0,87

ЧП - 0,21 + 0,20

Физика + 0,25 + 0,68 + 0,48 + 0,74 + 0,39

Химия - 0,07 + 0,91 + 0,46 + 0,58

Биология + 1,38 + 0,50 + 0,61 + 1

История + 0,17 + 0,47 + 0,26 + 0,29 + 0,06 + 0,31 - 0,26 + 0,29 + 0,36

География + 0,43 + 1,03 + 0,85 + 1,29 + 0,42 - 0,11 + 0,26 + 0,46



Участие и класиране на олимпиади, състезания и конкурси 

1. 2016г. Олимпиада по география и икономика 
Общински кръг – 29 участници. Класирани за Областен 
кръг двама ученика от 7 клас-Красимира Табакова и 
Ивелина Рашкова.

2. 2017г. Олимпиада по география и икономика 
Общински кръг – 19 участници.Класиран за Областен 
кръг един ученик  от 7 клас- Георги Пеев.Класиран на 
трето място в областта.



Резултати от Държавни зрелостни изпити по география 
и икономика

2018/2019 учебна година



7. Обобщение на опита
опит тема обхват резултат

Открити уроци Австралия –обобщителен 
урок 
Природни зони в Африка
Земята – планета от 
Слънчевата система

7 клас

5 клас
5 кл

Споделени добри 
практики

Театрален спектакъл 
„Равнозначни със 
Свободата“ по стихове на 
М.Семов 2016 година в 
Историческият музей

8 клас

Участия в проекти Проект „Успех“ с клуб „Еко 
– раница“  до 2016г.

ученици от 
7 до 10 
класове

Извънкласни 
дейности

Клуб „Сръчни ръце“ 2019 
година

7 клас

Публикации
/включително в интернет/



8. Работа в качеството на класен ръководител/ ръководител група

• Планирам дейността на класа спрямо възрастовите особености, интереси и потребности на 
учениците;

• Осигурявам защита и пазя правата на учащите, като прилагам диференциран подход и групова 
работа. Активно си сътруднича с педагогическия съветник;

• Следя успеваемостта на учениците и контактувам с родителите, като ги информирам за 
постиженията на децата им, допуснатите нарушения на училищните правила и  евентуални 
инциденти;

• Организирам и провеждам родителски срещи. Работя с родителите индивидуално, привличам ги 
за подпомагане на извънкласните дейности;

• Участвам в организирането на училищни тържества и спортни мероприятия;
• Попълвам всички реквизити в дневник , ученически книжки, лични картони, главна книга и др. 

документи, съгласно училищните нормативи.



8. Работа в педагогически колектив, с колегиум или външни звена

Съвместни инициативи с колеги от 
текущото училище

Име, инициатива, брой участници, име на друг преподавател, цел, 

резултати

Съвместни инициативи с колеги от други 
училища

Съвместни инициативи с неформалния
сектор

Съвместни инициативи с училищно
настоятелство

Други дейности



9.Оценка и резултати/ Самооценка

/По раздел „ Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа“ точка „г“/

Период: 2016 - 2020 г.



10. Бъдещи планове - описателна част
Изключително важен раздел описващ насоката и пътя, по който вървите.

• Планове в краткосрочен и дългосрочен аспект;

• Идеите Ви за кариерно развитие;

• Планове за личностно развитие ( нови компетенции и квалификации) и др.



11. Приложение

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

Снимки, записи от проведени 
мероприятия

Програми за ЗИП, ИЧ, тематични 
работни планове и др.



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

Земята – планета на живота
тематично обобщение





Снимки, записи от проведени мероприятия



Програми за ЗИП, ИЧ, тематични работни планове и 
др.




