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Структура на портфолиото



Мото:
"Учителят е човекът, чийто труд е 
насочен към това да създава 
успешни и щастливи личности!" 



Личен профил



Лични данни

Име:  Галина Ангелова Георгиева

Имейл:  gali69_vd@abv.bg

Месторабота: 44. СУ “Неофит Бозвели“

Заемана длъжност: Старши учител по 
биология и здравно образование

Педагогически стаж: Над 25 г.



Образование
• Средно образование: СОУ “Цар Симеон Велики”, гр. Видин, 1987 г.
• Профил: Немски език;

• Следващи  степени на образование:
Педагогически институт “Дичо Петров”, гр. Смолян, 1992 г.; Професионален бакалавър 
по БЗО, ХООС, физическа култура и спорт;
V ПКС по БЗО

•  Наименование на придобитата квалификация и курсове:
MS Windows 98/2000/2010/NT/XP, Power Point, Microsoft Office, работа със 
специализиран софтуер, работа с Internet, Компютър  с маркетинг Ръководител 
компютърен кабинет, Методика на обучението по безопасност на движението;
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44. СУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“

Период на разработване



Философия на преподаването
   Според моята философия образованието трябва да бъде 
прогресивно и надграждащо. Учителят трябва да бъде свободен, 
за да изпълни своето призвание - освободен от административен, 
родителски и обществен натиск. Учителят за мен е творец, който 
всеки ден се труди над своите творби - децата. Смятам, че трябва 
да му се даде повече свобода на преподаване, да не се слагат 
рамки на творческата му дейност. И като всеки творец, учителят 
трябва да се интересува, да се учи и да прилага в работата си 
най-новите и иновативни методи на преподаване, да бъде в крак 
с новите технологии. 

   Умея да работя с децата, да споделям техните вълнения За мен 
учителската професия е призвание и мисия. Призвание, защото 
всеки ден в класната стая за мен е необикновен, неповторим., да 
преподавам така, че знанието да достигне до всяко дете. Мисия, 
защото осъзнавам, че  всяко едно дете, независимо от неговите 
възможности, етнос и особености, трябва да получи образование. 



   Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда. 
Учениците трябва да учат от преживяванията, събитията от реалния живот, които са значими за 
тях. Основната ми цел е постигане на положителни промени в личността на учениците и 
овладяване на трайни знания, умения и навици. Стремя се да науча учениците си да разсъждават, 
да мислят, да придобият приложими знания и умения. Всяко дете да е гордо със своите умения, 
независимо какви са те. Едни имат умения за учене, други за спорт, трети за рисуване. 
Необходимо е да се разпознават индивидуалните различия, да се уважават и да се поощряват. 

   В преподаването се стремя да обхвана тези индивидуални различия на учениците. Всеки клас е 
различен, затова един и същи урок също е различен в различните класове. Внимателно преценявам 
методите, за да могат всички деца да разберат преподаваното. Стремя се да онагледявам трудния 
учебен материал с презентации, с житейски примери, с картини. 

   За да бъда добра в това, което върша, аз се интересувам от всички новости в образователния 
процес. С удоволствие подготвям презентации на уроци, контактувам с колеги от цяла България, с 
които обменяме идеи и от които има какво да науча. 

   За мен учителската професия е призвание. Тя ми носи огромно удовлетворение въпреки 
трудностите.

Философия на преподаването



Професионален 
профил



Основни функции:
1. Планиране и подготовка на учебния процес;
2. Провеждане на обучение по предмета;
3. Провеждане на консултативна дейност с ученици;
4. Обогатяване на учебния процес с интересни факти и занимателни игри;
5. Използване на учебно-технически средства и материали, подходящи за постигане на 
оптимални резултати в конкретна учебна ситуация;
6. Изграждане на общи знания, умения, отношения и ценности във всяка  ученическа възраст;
7. Формиране на положителни нагласи към ученето като ценност и изграждане на стратегии  за 
активно учене през целия живот.
8. Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния процес;
9. Опазване живота и здравето на учениците;
10. Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники, които:
- дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация;
- отговарят на различни образователни потребности на учениците;
- мотивират учениците и стимулират личностното им развитие;
- реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки.

Педагогическа дейност



Методи на преподаване
Основни методи, които използвам в 

преподавателската си дейност: 

• Провокация на мисленето – анализ, синтез, обобщение, съждение,  умозаключение
• Дискусия – начин на изразяване на позиция
• Писмени разработки
• Тестови задачи със сборен отговор
• Задачи с отворен отговор
• Игрови дейности, презентации
• Лекционен метод

• Дистанционно обучение 

• Изслушвам учениците. Искреното и човешко отношение към тях е това, което 
създава среда, в която е важно да се изслушваме всички. 



∙ Светът се развива твърде бързо, за да мога да си позволя да бъда консервативна. Не 
обременявам учениците с остарели похвати, а се старая да имам съвременен подход 
на преподаване и комуникация. В центъра на учебно-възпитателния процес 
поставям ученика с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност: да 
решава проблеми, да твори, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си. 
Провокирам интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници 
в Интернет за използване на информация при задължителната подготовка. 
Обогатявам учебния процес с интересни факти и занимателни елементи. Формирам у 
учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо 
организираност, самодисциплина, самостоятелност, отговорност. Като форма на 
обратна връзка използвам нестандартизирани тестове, създаване на презентации, 
изработване на проекти

∙ Наблягам на това какво са усвоили учениците, а не на преподадения материал, който 
е заплануван. Поощрявам и учениците, които работят бавно и несигурно. Поставям 
ясни критерии за оценяване на писмените работи и тестове. Ценя свободата на 
мислене и поощрявам идеите на учениците.



Класно ръководство 2017-2020 г.





Успешно завършване на седми клас, 2020 
г.



Работа по проекти

• През учебната  2017/2018 г. и 
2018/2019 г. работя по проект
ТВОЯТ ЧАС 

• През учебната 2019/2020 г. 
работя по проект

 "Подкрепа за успех"

https://petyaperperieva.jimdofree.com/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81-2016-2018%D0%B3/
https://petyaperperieva.jimdofree.com/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85/








Моят албум











                                                                          НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА



Други 
дейности 
и изяви



Открит урок в трети клас



На обучение



На обучение



Оценка за работа от други 
лица


