
 

 

Портфолио 
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. 



 

І. Лични данни 
 

Име, презиме, фамилия: Иванка Спасова Вангелова 

                         Настояща месторабота: Второ ОУ,,Гоце Делчев’’- гр. Гоце Делчев 

                                        Националност: Българска 

                                        Адрес: гр. Гоце Делчев, бул. „Гоце Делчев’’17 

                                        Рождена дата: 08.01.1977г. 

                                        Образование: Висше 

                                        Заемана длъжност: Старши учител по Английски език 

                                        Педагогически стаж: 13 години 

                                        Информация за връзка: 

                                        E-mail: sanya76@abv.bg 

                                        Тел:0897 67 30 18 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. Образование 

 

1. Висше образование: 

Магистър, специалност -География 

Специализация  - География на Туризма  

Професионална квалификация – Географ  

ЮЗУ “Неофит Рилски”-гр.Благоевград 

1999г. 

Свидетелство за професионална квалификация –  

Учител по Английски език в средното общообразователно училище 

2007г. 

 

                                                                 2.Средно образование: 

ПМГ,,Яне Сандански’’-гр.Гоце Делчев 

1994г. 

 

 
 

ІІІ. Трудов стаж 
 

Дата: От 15.03.2001г. до 12.09.2003г. 

Име и адрес на работодателя:  с. Баничан, област Благоевград, ОУ,,Отец 

Паисий’’ 

Сфера на работа: Образование 

Заемана длъжност: Учител по География 

 

 



 

Дата: От 13.11.2003г. до 10.02.2004г. 

Име и адрес на работодателя:  гр. Хаджидимово, област Благоевград, 

СОУ,,’’Н. . Вапцаров” 

Сфера на работа: Образование 

Заемана длъжност: Учител по Английски език 

 

 

 

 

Дата: От 02.09.2004г. до 14.09.2015г. 

Име и адрес на работодателя:  с. Буково, област Благоевград, 

 ОУ,,Иван Вазов’’ 

Сфера на работа: Образование 

Заемана длъжност: Учител по Английски език 

 

 

 

 

Дата: От 15.09.2015г. до момента 

Име и адрес на работодателя:  гр. Гоце Делчев, област Благоевград, 

Второ ОУ,,Гоце Делчев’’ 

Сфера на работа: Образование 

Заемана длъжност: Старши учител по Английски език 

 

 

 

 



ІV.Квалификации: 

 

1. ПКС  

Като учител притежавам Пета професионално-квалификационна степен. 

От СУ „Св. Климент Охридски”  03.11.2014г., рег. № 12210 

 

 

 

 

2. СЕРТИФИКАТИ: 

 

 SERTIFICATE OF ATTENDANCE – “ Use it or Lose it” - Practical 

classroom systems for remembering English – 03.2006г. 

 Удостоверение за професионална квалификация  - Методика на 

обучение на децата и учениците по БДП V-VIIIкл. – 11.06.2011г. 

 SERTIFICATE OF ATTENDANCE – “ Teaching Digital Natives ” - 

05.2012г. 

 -Сертификат за обучение на тема: ,,Съвременни методи и техники 

за социализация на деца със СОП’’-11.03.2012г. 

 Сертификат на тема: “Обучение на педагогически специалисти за 

формиране на знания, умения и компетентности за оценяването 

на учениците” – 22.11.2013г. 

 Сертификат за участие в обучителен семинар за учители в I – V кл. 

На тема: ”Контролната дейност на директора и външното 

оценяване”- 07.02.2013г. 

 Сертификат за участие в практически семинар на тема: “Ученическо 

портфолио – технология за оценяване на постиженията на 

ученика” – 09.02.2014г. 



 Сертификат за участие в практически семинар на тема: 

“Повишаване на мотивацията за учене. Фактори и 

мотивационни модели.” –  

09.02.2014г. 

 SERTIFICATE OF ATTENDANCE – “Developing Communicate 

Competence  -  Learn to Read, Read to Learn” - 13.02.2014г. 

 Сертификат за участие в практически семинар на тема “ Работа и 

създаване на уроци със система - Envision” – 07.02.2015г. 

 

 

 

3. УДОСТОВЕРЕНИЯ: 

 

 Удостоверение за успешно преминало обучение, редовна форма по 

здравословни и безопасни условия на труд – 08.05.2013г. 

 Удостоверение за успешно преминало обучение, редовна форма по 

здравословни и безопасни условия на труд – 28.04.2015г. 

 

 

 

4. НАГРАДИ: 

 

 Награда от Община Гоце Делчев за постигнати високи резултати с 

ученици на областни и национални олимпиади, конкурси и 

състезания 

 

 

 

 



5. ОТКРИТИ УРОЦИ: 

 

 Открит урок на тема: „Самоподготовка по Английски език V-VIII 

клас’’ 

 

6. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ: 

 

 Участие в проект Успех-2012г.-2013г. – Клуб “Добрите обноски в 

обществото”, Клуб “Моят свят” 

 Участие в проект Успех-2014г.-2015г. – Секция  “Етикет и стил” 

 Участие в проект между Република България и Република 

Македония,,Трансгранична образователна мрежа за деца със СОП”-

03.2012г. 

 
 

V. Умения и компетентности 

             

1. ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 Майчин език: български  

 Други езици: 

- Английки език 

 

 

2. СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно 



мислене, добра работа в екип, лоялност, креативност, отговорност,  

коректност, организираност, сътрудничество с учители, коректни 

взаимоотношения с учителския колектив,умения за работа с ученици и 

родители, уважение и стимулиране на уникалността и индивидуалността 

на всеки ученик. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

 Участие в работни групи и комисии с определена насоченост, член 

на Методическото обединение на чуждите езици, член на 

Постоянната комисия по Европейски проекти.  

 Организира,планира,ръководи учебно-възпитателния процес 

  

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

 Работа с приложен софтуер 

 Работа с електронна дъска 

 Работа с интернет        
 

 

 

 

 

 

 

 



5. Други умения 

-Успешен мениджмънт на класната стая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI.Индивидуален план за 2015г.-2016г. 

 

 Цели на работа по английски език 

 

 Създаване и развитие на навици за самостоятелен 
труд. 

 Изграждане на умения и навици за ефективна 
организация на самостоятелната учебна дейност. 

 Формиране на умения за прилагане на получените 
знания в нови ситуации. 

 Развитие на чувство за толерантност и търпимост. 
 Осигуряване на приятна обстановка за учене и 

добра хигиена на работното място. 
 Формиране на здравословни навици – стойка, 

зрение, двигателна активност, хранене 
 

 

 Задачи, свързани с целите на работа в 
часовете по английски език  

 Проучване на индивидуалните възможности на 
учениците. 

 Работа с учебник и учебни помагала. 
 Всяка дейност да завършва с оценка на извършената 

работа чрез метода на поощрението. 
 Прилагане на индивидуален и диференциран подход 

към децата, съобразно възрастовите и индивидуални 
особености на развитие. 

 Провеждане на игрови и образователни дейности със 
занимателен характер. 

 



 

 

 

   

 

 Взаимодействие с родителите 

 

 Получаване на навременна информация за 
успеваемостта на учениците и тяхното поведение, 
както и даване на информация на всеки родител. 

 Формиране на чувство за съпричастност към живота 
на групата. 

 Активно включване на родителите в преодоляването 
на възникнали проблеми в групата. 

 
 

 
 

 Професионална квалификация 
 

 Участие във всички форми на професионална 
квалификация външна и вътрешна,участие в работата 
на методическото обединение и изнасяне на открит 
урок по самоподготовка по английски език. 

 
 

 Извънкласни дейности 
 

 Посещение на кино 
 Посещение на мероприятията организирани за 

празника на града. 
 Организиране на екскурзии. 
 Участия в състезания 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготвил: 
Иванка Вангелова 


