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Дейност Описание

Образование

и квалификация
Висше,бакалавър

Специализация Математика

Общ и учителски 

стаж
Общ стаж : 18г и 2м ; Учителски стаж : 7г

Заемана длъжност Учител

Учебни дейности 5 - 12 клас

Участие в проекти
Проект „Заедно живеем, учим, успяваме“                           Проект „С 

грижа за всеки ученик“

Участие в комисии „Проверка на материалната база“

ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ
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Социални умения и 

компетенции

Умения за управление и администрация на хора.

Отлични комуникативни умения.

Умения за работа в екип.

Организационни 

умения и компетенции

Участия в проект.

Отлични организаторски умения.

Умения за разрешаване на проблеми и взимане на решения.

Технически умения и 

компетенции

Работа с операционна система WINDOWS

Отлично владеене на MS Office (Word, Excel, Power Point)..

Работа с internet приложения.

Когнитивно-базирани 

компетенции

Oсигуряване на среда стимулираща детската активност и развитие

Откриване на детската индивидуалност в груповата общност

Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми

Артистични умения и 

компетенции

Актьорско майсторство

Отлични умения в певческото и танцово изкуство

Езикови умения и

компетенции

Първи чужд език - Английски

Втори чужд език - Руски

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И 

КОМПЕТЕНЦИИ
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СЕРТИФИКАТ
„Award  Leaders Training“

The Duke of Ednburgh’s International Award - Bulgaria, 2016 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

„Иновативна класна стая.Базови методи за внедряване на ИКТ в 

образованието; Добри електронни практики за е-обучение за 5 – 7 

клас.“

НИОКСО, 2016 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

1 кредит

„Мултимедийни и облачни технологии в работата на съвременния 

учител“

Тракийски университет, 2017 г.ТЕКУЩА 

КВАЛИФИКАЦИЯ
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УДОСТОВЕРЕНИЕ

2 кредит

Методика за обучение на деца и ученици по безопасност на 

движението по пътищата.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ПРОФЕСИЯ 21 

ВЕК“ – СОФИЯ / 13.12.2018г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

1 кредит

Превенция на насилието и тормоза в училище чрез опора на 

силните страни на децата ( резилианс подход )

ИСДП-София / 10.09.2019г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

3 кредит

Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с 

оворен код

„Орак инженеринг“ ЕООД – Пловдив / 12.12.2019г.ТЕКУЩА 

КВАЛИФИКАЦИЯ
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УДОСТОВЕРЕНИЕ

1 кредит

Трудови, социални и осигурителни права.

КНСБ – СОФИЯ / 10.03.2020г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

1 кредит
Профилирана подготовка в 12 клас

НЦПКПС / 06.10.2021г.

ТЕКУЩА 

КВАЛИФИКАЦИЯ
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ТЕМА

Полезни дигитални инструменти, приложими в реалната и във 

виртуалната класна стая – 27.03.2021г.

ТЕМА Полезни дигитални инструменти, приложими в реалната и във 

виртуалната класна стая – 24.04.2021г.

ТЕМА
Споделяне на добри практики в учебния процес –

01.07.2021г. – 03.07.2021г.
Вътрешноинституциални

квалификаци
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И 

КОМПЕТЕНЦИИ

EUROPASS ЕЗИКОВ ПАСПОРТ

САМООЦЕНКА НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ – РУСКИ  ЕЗИК

Разбиране Говорене Писане

Слушане Четене
Участие в 

разговор

Самостоятелно устно 

изложение

6 6 5 5 4

САМООЦЕНКА НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Разбиране Говорене Писане

Слушане Четене
Участие в 

разговор

Самостоятелно устно 

изложение

6 6 5 5 5

Езиков опит (*)

Описание От До

Участие в европейски проекти с мобилности проведени в 

България, СУ „Сава Доброплодни“
2015 г. 2017 г.
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ОБРАЗОВАНИЕ

И 

КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на придобитата 

образователна степен или 

квалификация

Бакалавър

Дати (от - до) 1996 - 2001

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация
ВПИ, Шумен

Основни предмети и застъпени 

професионални умения

Линейна алгебра

Аналитична геометрия

Теория на вероятностите

Математическа логика

Математически анализ
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ОТГОВОРНОСТИ 

НА УЧИТЕЛЯ

• Да изгражда знания, умения и отношения у учениците през периода на началната

училищна възраст.

• Да изгражда социално и личностно значими компетенции и ценности, които трябва да се

формират чрез обучението във всички учебни предмети.

• Да поддържа необходимото равнище на компетенциите си.

• Да познава съвременни приложни и технологични аспекти.

• Да владее методиките на обучение в началните класове по всички учебни предмети.

• Да умее да планира, подготвя и провежда добре учебния процес.

• Да умее да диагностицира, оценява компетентно и справедливо и да отчита

постиженията на учениците и на учебния процес.

• Да притежава отлични организационни умения.

• Да опазва живота и здравето на учениците.

• Да зачита и спазва професионалната и колегиална етика.

• Да познава основните нормативни актове и документи.
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СТРАТЕГИИ ЗА  

ПРЕПОДАВАНЕ

Стратегия Описание

Примери за материали, 

които сте разработвали 

• .ppt – за всеки автор, всяка година, всеки клас изработват 

проекти на различни теми, заедно с колегата по ИТ

• уроци на Енвижън

• електронен учебник

• упражнения за интерактивна дъска.

Методи използвани за 

оценка на 

ефективността на 

преподаване

• резултати от оценки

• общо представяне на учениците

• тестове за обратна връзка, попълвани от деца и родители.

• тестове и проверки от РУО и ръководството

Инструменти за оценка 

постиженията на 

учениците

• тестове

• упражнения

• проекти

• доклади

• дискусии и спорове

• сертифицирани обучителни продукти



089 888 77 86

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ГЕОРГИ ЖЕКОВ НЕЙКОВ

gjneykov@gmail.com

054833162

mail@suizku.com

Лични: Служебни: 

mailto:gjneykov@gmail.com

