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1. Общи сведения
Име Фамилия: Гергана Генчева

Гражданство: България

Дата на раждане: 14.03.1982 г.

Образование: Висше, степен магистър

Диплома №: ПУ – 2017/068534

Дата на завършване: 2017г.

Специалност: ПНУП

Квалификация: Педагог, детски учител и начален учител

Диплома №: АМТИИ – 2005/201059

Дата на завършване: 2005 г.

Специалност: Българска Народна Хореография

Квалификация: Магистър по българска народна хореография

Сертификати /Придобити умения/:  

• ПЕТА професионално-квалификационна степен - Свидетелство № 00020/21.09.2018г.  

от ДКПРПС – ПУ „П.Хилендарски“, гр.Пловдив

Общ трудов стаж: 13 г. 2 м., придобит към 01.02.2019

Педагогически стаж:  9 г. 3 м.

Педагогически стаж в текущото учебно заведение: 9 г. 3 м.



2. Философия на преподаване:
/според длъжностната характеристика - разгледайте новите длъжностни характеристики/



3. Квалификации, награди:



2016/2017г.

 Диплом от Фестивал за млади таланти „Пътят на изгряващите звезди“ –
гр.Пловдив

Грамота на учениците от IV клас за участие и отлично представяне в
областния кръг на националното състезание „Фолклорна плетеница“

Грамота за участие и отлично представяне на тържественото отбелязване
на 1 ноември- ден на народните будители

XV Национален фестивал на камерния танц – грамота за участие,
Хасково

Народен събор Пловдив, парк Лаута

Грамота за участие в ХV Национален фестивал на камерния танц – гр.
Хасково

НМФК „Орфееви таланти“ – гр. Пловдив – Бронзова лира

Грамота за участие във фолклорен събор „Маврудово хоро“, Асеновград

„ЗПУО – новости и предизвикателства. Държавни образователни
стандарти“. – 31.10.2016г. „ИВ-ГИ 26“

„Работа с родители във връзка с осигуряване на приобщаващо
образование на деца и ученици“ – 44.12.2016г. Universal school

 Квалификация по БДП



2017/2018г.

 Грамота за участие и отлично представяне на тържественото отбелязване на 1

ноември Ден на народните будители на танцовия състав при СУ „Любен

Каравелов“-гр. Пловдив – Община Пловдив, НБ „Иван Вазов“, РУО – Пловдив

 Седми международен танцов фестивал „Пловдив древен и вечен“– 4 първи

места: Стил: Парадни мажоретки - 1-во място за Деца и 1-во място за

Юноши

 Стил: Танцови мажоретки - 1-во място за Деца и 1-во място за Юноши

 „Във връзка с тези постижения РУО – Пловдив присъжда две грамоти за

постигнатите резултати на двете възрастови групи.

 Народен събор Пловдив, парк Лаута

 Грамота за отлично представяне в областния кръг на националното състезание

„Фолклорна плетеница“

 Диплом от VII Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк –Жива вода 2018 г.“

гр. Хисаря – Сребърен медал

 Грамота за Танцов състав „Тракийска младост“ за участие в XVIII Международен

детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа“ - 2-ро

място

 Грамота за участие впървата Регионална танцова среща «На мегдана, за

колана», с. Марково

 Самооценяване – процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на

предоставеното образование“ – Universal school 9.12.2017г.

 «Български народни танци», Център за обучение и квалификация на

педагогически специалисти ООД



2018/2019г.

 «Приобщаваща педагогика и приобщаващо образование.
Изграждане на партньорски взаимоотношения м/у учители
и родители» - Център за проф. обучение – „Знание и
реализация“ 10.11.2018г.

 „Учителско портфолио“ - Universal school 29.01.2019г.

 Диплом от Фестивал за млади таланти „Пътят на
изгряващите звезди“ – гр.Пловдив

Национална баскетболна лига – грамота за участие с
мажоретен състав

 Народно читалище „Н. Вапцаров“ – участие в юбилеен
концерт

 Участие в концерт организиран от РУО Пловдив –
представяне на профилираните училища







Минал опит

2015 г. – ХIII Фестивал на камерния танц – гр.Хасково – 3
място

Национален конкурс „Дъга от таланти“ – 1 място
/мажоретен състав/

2014 г. - Плакет за участие в Национален фолклорен
ученически фестивал „Родило се преродило“ – гр. Ямбол

2013 г. – V-ти Международен етнофестивал „Всички заедно
можем“ – гр. Септември – 3 място /български народни
танци/; 1 и 2 място /мажоретен състав/

6-ти Национален конкурс „Дъга от таланти“ ,
гр.Пловдив – 1 място /мажоретен състав/; 1 място
/български народни танци/; 4 място /характерни танци/

2012 г. - V Национален конкурс „Дъга от таланти“ ,
гр.Пловдив – 2 и 4 място/български народни танци/



4. Отговорности на учителя

 През учебните 2016-2018 година преподавам Хореография I –

VIII кл.;

 Класен ръководител на VII б кл /2016-2017г./.

 Организирам учебен процес, в който всички ученици/деца са

подкрепяни и мотивирани за постигане на необходимите

ключови компетентности;

 Член съм на МО «Естетически цикъл»

 Споделям добри практики с учители, експерти;

 Участвам в проекти на МОН, конференции, конкурси и други

подобни форми, където са представени разработени идеи,

собствени и на учениците ми;

 Реализирам съвместни дейности с родителите, общността и

Училищната комисия за организиране на тържества, празници,

концерти, извънкласни дейности;

 Включена съм в комисия – книга за подлежащи;

 Включвам се в ЕОПЛР като класен ръководител и доверен

учител



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

„YouTube“, фолклорна музика и 
телевизионни предавания

 собствени електронни ресурси/ 
компилации, презентации и др./

https://ucha.se/profile/
https://ucha.se/profile/


Използвани образователни технологии и 
интерактивни техники

 Нагледни материали / табла, илюстрации, рисунки/

 Методите, които използвам в своята преподавателска работа са: 
лекция, беседа, наблюдение, съпоставяне, анализ, синтез, 
обобщение, дискусия, самостоятелна работа, работа по групи, игри;

 Презентации;

 Използвам екипната работа – дава добри резултати/децата 
общуват, разрешават заедно проблеми, взаимно си помагат и се 
учат/.



Измерители на качеството на обучение на учениците

 ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИТЕ – Оценката, която поставям 
по хореография е комплексна – включва дидактически и естетически 
показатели. Стремя се тя да поощрява интереса на ученика към участие 
в часовете по хореография, да развиват двигателни и танцувални 
способности и творческо мислене.

 УЧЕНИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ -

 ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ – Концертите, в които 
участват моите ученици, наградите, които получават от фестивали и 
конкурси, удовлетворението което изпитват при добре свършена работа 
е показател за моята работа. Родителите се включват в нашата дейност 
не само като зрители, а и като партньори. 



7. Обобщение на опита

опит тема

Открити уроци 

Споделени 

добри практики

– интегриран урок по родолюбие на тема „Априлско въстание“ – авторска хореография;

– интегриран урок по БЕЛ  на тема „П. Яворов“ – авторска хореография;

–интегриран урок на тема „Безопасност на движение“  в Дейности по интереси на ЦДО с ученици

от 5а,б, 6 и 7клас  – реализиран съвместно с групата по театрално изкуство.

Участия в 

проекти

Проект на МОН № BG05M20P001-2.004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване

на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности („Твоят час“) 

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. като

ръководител на два клуба- „Мажоретни танци“ и „Хороводец“.

Извънкласни 

дейности

– ръководител на проекто – базирано обучение – ежегоден конкурс «Танц под слънцето» с 

авторска хореография на ученици 2. – 7. клас.

– организиране и провеждане на спектакъл «Заедно да полетим» към инициативата «Крилата на 

приобщаването», с участието на ученици от 2.а, 3.а,4.а, 5.а.б., 6 и 7 кл. и деца от танцовия състав

към НЧ «Н. Вапцаров», кв. Прослав.

– организиране на участието на СУ «Л. Каравелов» в проекта  на МОН «Розите на България» 

Публикации

/включително в 

интернет/

– авторски репертоар на танцов състав «Тракийска младост» и «Мажоретен състав». 

приложение



8. Работа в качеството на класен ръководител/ ръководител група

• Като класен ръководител планирам дейността на класа, спрямо
възрастовите особености интереси и потребности на учениците;

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

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

• Периодично организирам и провеждам родителски срещи. Работя с 
родителите индивидуално, привличам ги за подпомагане на извънучебните
дейности на класа;

• Участвам в организирането на училищни тържества и спортни
мероприятия

• Попълвам всички реквизити в дневник , ученически книжки, главна
книга и др. документи, съгласно училищните нормативи.



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

Съвместни инициативи с колеги от други 
училища

„Фолклорна работилница“ - СУ „Кирил и 
Методий“ гр. Пловдив
ЦДГ „Снежанка“, ЦДГ „Перуника“, ЦДГ 
„Боряна“

Съвместни инициативи с неформалния
сектор

Младежки център , НЧ „ Н. Й. Вапцаров“, 
Баскетболен отбор „Академик Бултекс“99, 
Комитет „Родолюбие“, Пловдивска 
обществена телевизия, Община Пловдив, 
РУО Пловдив

Съвместни инициативи с училищно
настоятелство

Дни на отворени врати, Благотворителни 
акции



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.

Да усъвършенствам уменията си в планиране и подбор на 

подходящи методи, средства и материали за обучението.

Да провокирам интереса на учениците в търсене, подбор и работа 

с различни източници на информация. 

Да развивам професионалните и личностните си качества чрез 

поддържащо обучение – курсове, семинари и други. 

Стимулиране на учениците за творчески изяви и постижения.

Споделяне на опит.



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.

https://drive.google.com/drive/folders/1rc2Z8pfUPNE0kXRLSI0pRVmy9UAGtEy5


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

• Изготвям и представям авторски репертоар на танцов състав
«Тракийска младост» и «Мажоретен състав».

• Ръководител съм на  проекто – базирано обучение –
ежегоден конкурс «Танц под слънцето» с авторска хореография на 
ученици 2. – 7. клас.

• Организирах и провеждох спектакъл «Заедно да полетим» 
към инициативата «Крилата на приобщаването», с участието на 
ученици от 2.а, 3.а,4.а, 5.а.б., 6 и 7 кл. и деца от танцовия състав към
НЧ «Н. Вапцаров», кв. Прослав.

• Организирах участието на СУ «Л. Каравелов» в проекта  на 
МОН «Розите на България» 



Снимки, записи от проведени мероприятия




