
 

 

 

 

                 на 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таня Ганева 
 

ПОРТФОЛИО 

старши учител 

ОУ „Христо Смирненски“ 

гр. Ген.Тошево 



Име, презиме, фамилия Таня Иванова Ганева 

Образование: Висше - Пловдивски университет,,Паисий Хилендрски“ 

Специалност:  Начална училища педагогика 

Специализация: Специална педагогика 

Квалификационни курсове: 

 Удостоверение „Използване на интерактивна технология Енвижън – 

един компютър, много мишки“ 

➢ Удостоверение за обучение на тема „Компютърно моделиране. Идеи, 

принципи, реализация“ 

➢ Сертификат за обучение на тема „Обучение на педагогически 

специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за 

работа в интеркултурна среда“ 

➢ Удостоверение за обучение на тема „Законът за предучилищното и 

училищното образование и реформата на образователната система 

през призмата на образователната институция“ 

➢ Удостоверение- Планиране и организация на квалификационната 

дейност в образователната институция. Атестиране на 

педагогическите специалисти  

➢ Сертификат за обучение на тема“ Работа с електронни учебници и 

интерактивни технологии в началното училище“ 

 Удостоверение- Организиране и ефективно прилагане на новия 

модел на целодневна организация на учебния процес 

 Удостоверение- Интерактивни методи на обучение 

 Удостоверение-Професионалното портфолио-инструмент за 

повишаване за постиженията на детето и ученика и за оценка и 

самооценка на дейността на учителя. 

 

Участия в конкурси, олимпиади състезания: 

 

• Математическо състезание 

„Иван Салабашев“ 2017/2018 учебна година грамоти и медали за ІІІ 

място на 2 ученици 

 



• Участие в конкурс на  ЦПЛР гр. Ген. Тошево и грамоти   на 2 

ученици за оригинални и автентични сурвакници - 2017/2018 учебна 

година 

 

 

Проектна дейност: 

 

• Ръководител  на група с 

обучителни затруднения „Малки книжовници“ по проект „Твоят 

час“2016-2017г. 

• Ръководител  на група по 

интереси „В царството на приказките“ по проект „Твоят час“  2017-

2018г. 

• Ръководител на група по 

НП "С грижа за всеки ученик"- Математика-2клас 

 

   Компютърни умения: 

• Работа с Windows, 

Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint,  Internet, 

иновативни програми, технологии и продукти. 

 

Извънкласна и извънучилищна дейност: 

• Участие в организацията и 

реализацията на общоучилищни мероприятия и празници; 

• Подготовка и провеждане на честванията на патронния празник на 

училището; 

• Организиране на 

тържества и мероприятия с класа; 

• Активно участие в  

Националната седмица на четенето. 

• Ежегодно включване в 

Международния ден на толерантността; 

• Посещение на театрални 

постановки; 

• Екскурзии 

 

 

 

 


