
Портфолио

На Петя Димитрова Янчева
Учител в 44 44 44 44 СОУ““““Неофит Бозвели““““

Гр....София



Лични данни

Янчева,Петя
Родена на 21.05.1976 г. в
гр.Велинград
Адрес гр.София, жк.Левски-Г
Омъжена с две деца



• Образование

• -Висше,магистър, географ,учител по география
• -специализация икономическа география, 
странознание

• -завършено образование през 1999 г.,пет годишен курс
на обучение

• Диплома серия-А-2000 СУ рег.№ 143245/02.04.2000 г.
•

•



• Общ и педагогически стаж
• Към периода януари 2013 г.- трудов
стаж 13 години

• Месторабота и период
• 85 СОУ“Отец Паисий“- 26.10.1999 г.-

20.06.2000 г.
• В отпуск по майчинство 20.06.2000 г.-

16.09.2001 г.
• 44 СОУ“Неофит Бозвели“-17.09.2001 
г.-до настоящия момент

• ЧОУ“Дружба“-01.09.2006 г.-08.09.2008 
г.

• ПГМ“Акад.И.П.Бардин“-2009 г.
• ЧГЕХП“Проф.д-р Васил Златарски“-

2010 г.
• Лектор в направление география на
туризма-частен колеж „Адам Смит“-
гр.София-2009 г.-2010 г.



• Повишаване на квалификацията

• Завършени професионално квалификационни степени, 
курсове,свидетелства и грамоти

• 1.Свидетелство за придобита 5 ПКС
• Рег.№ 4583/01.11.2005 г.-СУ“Св.Кл. Охридски“-ДИУУ

• 2.Свидетелство за придобита 4 ПКС
• Рег. №2278/22.11.2007 г.-СУ“Св.Кл.Охридски“-ДИУУ

• 3. Свидетелство за професионална квалификация-Учител по
английски език в средните училища

• Рег. №10085/27.05.2009 г.-СУ“Св.Кл.Охридски“ гр.София
• 4.Удостоверение за завършено обучение –„Ангажименти на
България в глава№18 и глава№2“-

• НПУ-29.11.2005 г.
• 5.Удостоверение за професионално обучение-част от
професия, оператор на компютър, текстообработка.

• Рег. №ко-987/01.02.2006 г.-БСК-център за професионално
обучение

• 6. Удостоверение за завършено обучение-„Базови и
специфични компютърни умения на учители“

• Рег. №22-05646/03.07.2006 г.



• 7.Удостоверение за „Професионални умения и
компетентности на учителя по география“

• Рег. № 03/08.06.2007 г.-СУ,ДИУУ
• 8.Сертификат за успешно участие в обучителен
семинар-дискусия „ А сега накъде?-
Възможности пред гражданското образование в
българските училища“-

• Център по социални науки към
СУ,Сдружение“Център образователни
инициативи“,фондация за хуманитарни и
социални изследвания-март 2010 г.,април 2012 
г.

• 9.Участие в семинар на тема“подготовка на
успешни проекти“-2005 г.

•



• . • .Индивидуален план за кариерно развитие

Задълбочена работа в часовете по География и икономика-ЗП,ЗИП,Свят и личност-ЗП,ЗИП
-Съдействие за написване на учебник по География и икономика за 8 клас,изд.“Д-р
Иван Богоров“
-Участие в извънкласни форми на дейност-екскурзии,зелени училища,работа по

проекти,участие в проект УСПЕХ

-Съдействие за безвъзмездно предоставяне на репродуктивен материал за

залесяване с екологична цел по чл.42 ал.3 от ЗГ –писмо изх.№3614-71/11.04.2008 г.    



Най-значими награди, грамоти и благодарствени писма
-Констативен протокол от направена проверка от гл.експерт Румяна
Вангелова

Обект на проверка:1.училищна и учебна документация

2.Наблюдение на урочната дейност

3. Резултати от УВРпо география и
икономика

-Препоръка от Тонка Атанасова за допускане до процедура за
придобиване на 4 ПКС
-Благодарствено писмо от Радослава Горанова,майка на седмокласник
,във връзка с прием на документи в училище –гнездо 44 СОУ-през 2009 
г.
-Изказване на лични благодарности от гл.експерт Румяна Вангелова за
организиране и провеждане на олимпиадата по география в 44 СОУ-
2007 г.
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