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Лична информация

• Име: Гергана Стилиянова Анкова

• Дата на раждане: 17.04.1984 год.

• Адрес : гр. София

• E-mail: g.ankova@44sou.eu

• Месторабота: 44.СУ “Неофит Бозвели”
гр. София

• Заемана длъжност: Учител по история
и география, прогимназиален и
гимназиален етап.

• Педагогически стаж: 14 години

mailto:g.ankova@44sou.eu


Образование и квалификация
 Средно образование:

 Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов”, гр. Поморие

 Висше образование:

 Шуменски университет “Еп. К. Преславски”, гр. Шумен

Специалност: История и география – бакалавър

 Софийски университет “Св. Климент Охридски”, гр. София

специалност: Начална училищна педагогика – магистър

 Софийски университет “ Св. Климент Охридски”, гр. София

специалност: Информатика и информационни технологии – следдипломна
квалификация

 Пета професионална квалификационна степен по география и икономика

 Google Certified Educator – Level 1

 Google Certified Educator – Level 2



Професионална квалификация

 Сертификат, 2011 г.
Тема: ”Иновативни решения за интегриране на информационните технологии

в българското образование”.

 Сертификат, 2011 г.

Тема: ”Гражданско образование в часа на класа – за начален етап на

образование”.

 Сертификат, 2014 г.

Тема: “Обучение на педагогическите специалисти за превенция на
училищното насилие, агресията и други негови прояви”.

 Сертификат, 2015 г.

Тема: “Скъсяване на дистанцията: музей-училище”

 Сертификат, 2015 г.

Тема: “Интерактивни методи в обучението”



Професионална квалификация

 Сертификат, 2015 г.

Тема: ”Методика на обучението на децата и учениците по БДП в V- VIII клас.”

 Сертификат, 2016 г.

Тема ”100 % успех с новите учебни програми: проблеми и възможни

решения”

 Сертификат, 2017 г.

Тема: “Превенция на виртуалното и реалното насилие чрез интерактивно

обучение в училище”

 Сертификат, 2018 г.

Тема: “ Компютърни умения за специалисти в системата на образованието”.

 Сертификат, 2019 г.

Тема: “Управление на конфликти и кризи”



Професионална квалификация

 Сертификат, 2020 г.

Тема: ”Ролята на лидерството за повишаване качеството на учебно

възпитателния процес”

 Сертификат, 2021 г.

Тема: “ Компетентностен подход в образованието”.

 Сертификат, 2021 г.

Тема: “Първа долекарска помощ – основен курс.”

 Сертификат, 2021 г.

Тема: “ Инспектиране на образователната институция”.

 Сертификат, 2021 г.

Тема: “Професионално портфолио”

 Удостоверение, 2021

Тема: “Работа с инструментите на Google for Education”



Педагогически опит

 От 01. 2007 до 07.2007 год. – ОУ “Отец Паисий” с. Страцин, общ. Поморие

 От 2009 до 2020 год. – 115. ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” с. Г. Богров, 
учител по История и география

 От 2020 до 2021 год. – 44. СУ “Неофит Бозвели” гр. София, учител ГЦОУД

 От 2021 до настоящия момент – 44. СУ “Неофит Бозвели” гр. София, 
старши учител по История и география 



Педагогическа дейност

 Планиране и подготовка на учебния процес. 

 Провеждане на учебния процес.

 Презентации по отделни теми , в които участват ученици. 

 Използване на географски карти,тестове и други материали.

 Ресурси, които използвам:учебници на изд.”Просвета”,тестови 
задачи,контурни и стенни карти,графични и текстови източници 
на информация.



Философия на преподаване 
 Моята философия на преподаване поставя в центъра ученика. 

Необходимо е да му се даде възможност да мисли и твори.

 Създаване на благоприятна атмосфера на уважение, обич и доверие.

 Активна комуникация съпътстваща почти всички дейности. 

 Формиране на първоначални нравствени ценности у учениците

 Мотивация като вътрешен процес, който активира, насочва и 
поддържа поведението на учениците за учене се влияе от няколко 
външни фактора: -Заинтересованост; Влияние на чувствата в учебния 
процес -Успех; Интерес; Рефлексия.

 Включване на всички ученици в процеса на учене.

 Идентифициране и насърчаване на силните страни, които притежават 
всички ученици.



Философия на преподаване
 Старая се да имам съвременен подход на преподаване и 

комуникация.

 В центъра на учебновъзпитателната дейност поставям ученика с 
неговата познавателна,емоционална и творческа дейност:да решава 
проблеми,да твори,да бъде самоуверен.

 Използвам разнообразни образователни техники и различни методи 
за преподаване в зависимост от методическата единица.



Методи  на преподаване

 Провокирам интереса на учениците в търсене, подбор и 
работа с различни източници на информация. 
Обогатявам учебния процес с различни факти.

 Формирам у учениците разбирането за ученето като 
съзнателно усилие,изискващо 
организация,самодисциплина,самостоятелна 
отговорност.

 Като форма на обратна връзка използвам 
тестове,създаване на презентации,изработване на 
проекти,реферати,работа с атлас и контурни карти и 
графични изображения посочени в учебната програма по 
география.

 Поощрявам ученици,които работят бавно и несигурно.



Извънкласни организационни 
дейности

През годините съм участвала в

множество извънкласни

дейности:

 Участие по проект
“УСПЕХ” с ученици от
прогимназиален етап
в 115. ОУ “Св.Св.
Кирил и Методий”

 Организиране на 
състезания съвместно 
с инспектор детска 
педагогическа стая 
към 5-то РУП



Извънкласни организационни 
дейности

 Организиране на 
екскурзии с 
образователна цел

 Участие в 
подготовката на 
училищни 
празници и 
тържества

 Подготовка на 
ученици за 
състезания 



II Приложения





Удостоверения и сертификати



Удостоверения и сертификати



Удостоверения и сертификати



Удостоверения и сертификати



Удостоверения и сертификати



Грамоти и отличия



Благодаря за  вниманието!

Забележка 

Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и 

актуализиране във всеки момент от дейността ми като учител


