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ПОРТФОЛИО 

Златка Петкова 

старши учител 

ОУ „Христо Смирненски“ 

гр. Ген.Тошево 



 

Име, презиме, фамилия: Златка Георгиева Петкова 

Образование: Висше - ШУ „Еп.Константин Преславски“ гр. Шумен 

Специалност: Начална училищна педагогика 

Квалификационни курсове: 

 Удостоверение за „Работа с компютри  и ИТ за 1 - 4 клас  

 Удостоверение „Обучение на деца билингви в началната степен“ 

 Удостоверение за обучение на тема „Агресията сред децата. Как да 

преодолеем агресивността“ 

 Сертификат  за обучение на тема „Обучение на педагогически 

специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за 

оценяването на учениците“ 

 Удостоверение за обучение на тема „Професионален стрес при 

педагозите. Различни техники за овладяване и контрол на стреса“ 

 Удостоверение за обучение на тема „Законът за предучилищното и 

училищното образование и реформата на образователната система 

през призмата на образователната институция“ 

 Удостоверение за обучение на тема „Интерактивни стратегии и 

методи на обучение по  околен свят в начален  етап“ 

 Удостоверение за обучение на тема   „Формиране на умения за 

успешно прилагане на новата учебна програма  по технологии и 

предприемачество в началното училище“  

 Удостоверение за обучение на тема „Водене и съхранение на 

задължителната документация - изисквания на ЗПУО и ДОС за 

информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищно образование“ 

 Удостоверение за обучение на тема „ Управленски институционален 

мениджмънт. Стратегическо планиране. Рамки. Анализи. Контрол. 

Атестация.“ 

 Удостоверение за обучение на тема „Използване на интерактивна 

технология Енвижън – един компютър, много мишки“ 

 Удостоверение за обучение на тема „Компютърно моделиране“ 

 

Участия в конкурси, олимпиади състезания: 

 

 Математическо състезание „Иван Салабашев“ 2017/2018 учебна 

година грамоти и медали за ІІІ място на 2 ученици 



 Математическо състезание „Европейско кенгуру“ 2017/2018 учебна 

година много добро представяне на ученици от класа. 

 Участие в конкурс на  ЦПЛР гр. Ген. Тошево и грамота  за ІІ място 

на класа за оригинална коледна кутия 2017/2018 учебна година 

 Сдружение на българските начални учители -2016 г. /2017 г. 

Участници, получили максимален брой точки от три, четири и пет 

състезания – 5 ученици 

 

Проектна дейност: 

 Обучител по проект „Нов шанс за успех“ 2016-2017г. 

  Ръководител  на група по интереси „Българските традиции и 

обичаи“ по проект „Твоят час“  2016-2017г.  

 Ръководител  на група с обучителни затруднения „Математиката не е 

лесна, но е интересна“ по проект „Твоят час“2017-2018г. 

 Участие в подготовката на проект на тема: „Обичам природата – и 

аз участвам “.  

 Участие в подготовката и реализирането на дейности по проект 

„Зелена класна стая” по Програма „Ти и Lidl за по-добър живот“ 

2017-2018г. 

 Участие в подготовката на проект „Код: Различен!“, който ще се 

реализира в ОУ „Христо Смирненски“ през учебната 2018-2019г. 

 

   Компютърни умения: 

 Работа с Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 

Microsoft Office PowerPoint,  Internet, иновативни програми, 

технологии и продукти. 

 

Отличия за принос в областта на образованието: 

 Грамота  за  постижения и заслуги в областта на образованието  и по 

повод Деня на българската просвета и култура и на славянската 

писменост – 24 май от Община Генерал Тошево 

 

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 

 

 

 


