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Образование

и квалификация

БАКАЛАВЪР по специалност Педагогика на обучението по 

техника и технологии и професионална квалификация ПЕДАГОГ-

ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ,УЧИТЕЛ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Професионална квалификация-НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

Специализация Технологично обучение с лека промишленост

Общ и учителски 

стаж

Общ стаж-37 години

Учителски стаж-32 години

Заемана длъжност Учител в ГЦОУД

Учебни дейности 1 клас ГЦОУД

ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ТАТЯНА КОЛЕВА ПЕТКОВА

Социални умения и 

компетенции

Отлични комуникативни умения.

Умения за работа в екип.

Организационни 

умения и 

компетенции

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
Добри умения в изобразителното изкуство

Езикови умения и

компетенции
Руски език

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ТАТЯНА КОЛЕВА ПЕТКОВА

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ

EUROPASS ЕЗИКОВ ПАСПОРТ

САМООЦЕНКА НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Разбиране Говорене Писане

Слушане Четене
Участие в 

разговор

Самостоятелно устно 

изложение

5 Много 

добро

5 Много 

добро

4 Добро 4 Добро 4 Добро

Диплома/и или сертификат/и

Название на диплома/и или 

сертификат/и

Издаваща 

организация 
Година

Европейско 

ниво

- - - -

Езиков опит (*)

Описание От До

- - -



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  ТАТЯНА КОЛЕВА ПЕТКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Професионална квалификация-НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

Дати (от - до) 15.10.1981г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

ПИНУ „Д-р. Петър Берон“-Шумен

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Методика на обучението в начален етап 

Педагогика

Детска литература

Изобразително изкуство



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  ТАТЯНА КОЛЕВА ПЕТКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Бакалавър по специалност ПЕДАГОГИКА НА 

ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛАГИИ

Дати (от - до) 21.11.1995 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

ЮЗУ „Неофит Рилски“-Благоевград

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Обща и възрастова психология

Обща педагогика

Технология

Инженерна графика

Информатика и основи на ЕИТ



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  ТАТЯНА КОЛЕВА ПЕТКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

V  ПКС

Дати (от - до) 30.10.2007 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

ШУ „Епископ Константин Преславски“

Департамент за информация и повишаване на 

квалификацията-Варна

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Учебни дисциплини, курсови работи и практики по 

учебен план



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ТАТЯНА КОЛЕВА ПЕТКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

УДОСТОВЕРЕНИЕ

За повишаване на квалификацията на специалист с 

висше образование по „РАБОТА С КОМПЮТРИ И 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

Дати (от - до) 12.04.2001 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

СУ „Св. Климент Охридски“-София

Департамент за информация и усъвършенстване на 

учители

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Образователен софтуер за начален курс

Текстообработка

Windows



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ТАТЯНА КОЛЕВА ПЕТКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

„Образователна и здравна интеграция на уязвими 

малцинствени групи със специално внимание към 

ромите“, Компонент 02 – Образование на тема: 

„Включване на семейството“ и „Образование без 

предразсъдъци“

Дати (от - до) СЕРТИФИКАТ – BG 2003 / 004-937.01.03, 07.06.2007 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

ПРОГРАМА ФАР

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Запознаване с различни положителни практики по 

темата

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

УДОСТОВЕРЕНИЕ

За професионална квалификация по 

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП

Дати (от - до) 7.03.2005 Г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

СУ „Св. Климент Охридски“

Департамент за информация и усъвършенстване на 

учители

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Разработка и защита на курсов проект

ПТП с деца и тяхната правна защита

Технология на обучението по БДП



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  ТАТЯНА КОЛЕВА ПЕТКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

УДОСТОВЕРЕНИЕ

За завършено обучение “Базови и специфични 

компютърни умения за начални учители“

Дати (от - до) 6.03.2006 година

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

МОН

Национален педагогически център

Със съдействието на Майкрософт България

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Windows XP

Word

Excel

Power point



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ТАТЯНА КОЛЕВА ПЕТКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

СЕРТИФИКАТ

За участие в практикум на тема:

„Работа с електронни учебници и интерактивни                                     

технологии в началното училище“

Дати (от - до) 5.02.2013 година

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Издателство „ Просвета“

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения
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Наименование на 

придобитата 

образователна степен 

или квалификация

СЕРТИФИКАТ

за участие в практически семинар на тема:

„Технология за създаване на ученическо портфолио“

Дати (от - до) 20.03.2013 година

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация

РААБЕ  България

Член на издателска група Клет

Основни предмети и 

застъпени 

професионални уменияОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ТАТЯНА КОЛЕВА ПЕТКОВА
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Наименование на 

придобитата 

образователна степен 

или квалификация

Удостоверение

За участие в семинарна тема: „Новите учебни програми по 

изобразително изкуство в началното училище“

Дати (от - до) От 16.09.2017г. до  17.09.2017г.

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Департамент за информация, квалификация и                         

продължаващо образование – гр. Варна

Присъдени  

квалификационни 

кредити

Присъден 1 квалификационен кредит

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ТАТЯНА КОЛЕВА ПЕТКОВА
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Наименование на 

придобитата

образователна степен 

или квалификация

Удостоверение

За допълнително обучение на тема: „Компетентности като 

очаквани резултати от обучението по математика 1-4 клас и 

спецификите на учебните програми по математика за 

началните класове“

Дати (от - до) 18.02. 2018г.

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация

Издателство  „Булвест 2000 „

Присъдени 

квалификационни 

кредити  

Присъден 1 квалификационен

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ТАТЯНА КОЛЕВА ПЕТКОВА
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Наименование на 

придобитата 

образователна степен 

или квалификация

Удостоверение

за допълнително обучение на тема: „Използване на 

интерактивни форми и методи в образователния процес за 

стимулиране на логическото мислене, въображението и 

паметта на учениците“

Дати (от - до) Квалификационен курс на 31.03.2018г.

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация

Издателство  „Булвест“

Присъдени 

квалификационни 

кредити

Присъден 1 квалификационен кредит

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ТАТЯНА КОЛЕВА ПЕТКОВА
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Наименование на 

придобитата 

образователна степен 

или квалификация

Удостоверение 

за участие в обучение на тема: „Превенция на насилието и 

тормоза в училище чрез опора на силните страни на 

децата(резилианс подход)

Дати (от - до) 04-05 септември 2019г.

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация

Институт по социални дейности и практики    

Център за професионално обучение

София     

Придобити 

квалификационни 

кредити

Присъден 1 квалификационен кредит

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ТАТЯНА КОЛЕВА ПЕТКОВА



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

Наименование на 

придобитата 

образователна степен 

или квалификация

Удостоверение 

за участие в обучение на тема: „Създаване на собствен облик 

на училището в електронна среда“

Дати (от - до) 12-20. 07. 2022г.

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация

Център за обучение „Креативност“    

Придобити 

квалификационни 

кредити

Присъдени 2  квалификационни  кредита

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ТАТЯНА КОЛЕВА ПЕТКОВА
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УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  ТАТЯНА КОЛЕВА ПЕТКОВА

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, 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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УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  ТАТЯНА КОЛЕВА ПЕТКОВА

ПОСТИГНАТИ 

РЕЗУЛТАТИ

2016/2017 Методи на преподаване

1.

Основна цел - Повишаване качеството на образователно-

възпитателния процес чрез насърчаване развитието на ключови

компетентности, творчески способности и умения за живот, 

необходими на учениците в съвременното общество. 

2.

Общи цели и стратегии – Самоподготовка 

1. Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ

клас, етап или степен на образование и ограничаване рисковете за 

отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното

съдържание. 

2. Да се създаде организация в ГЦОУД за нормално провеждане на 

проследяването на образователните резултати. 

3. Да се използват педагогически методи и подходи , съобразени със

спецификата на групата и развитието на учениците, които да 

подпомогнат успеваемостта на учениците в ГЦОУД. 

4. Участие в квалификационни форми, допринасящи за 

ефективността на работата в ГЦОУД. 
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УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  ТАТЯНА КОЛЕВА ПЕТКОВА

ПОСТИГНАТИ 

РЕЗУЛТАТИ

2016/2017 Методи на преподаване

2.

5. Да се поддържат контакти с родителите на учениците в ГЦОУД с 

оглед повишаване на тяхната успеваемост.

6. Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване

на учебния материал и съдейства за формиране на навици за 

самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и 

стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез 

усъвършенстване на уменията за общуване. 

3.

Дейности по интереси

1. Колективната работа в ЦГОУД да съдейства за изява на 

индивидуал-ните способности за диференцирано развитие на 

учениците. 

2. Възпитателната работа в ЦГОУД да е подчинена на общите цели 

на училището, но същевременно да е съобразена с потребностите и 

интересите на учениците, насочени и към осмисляне на свободното

им време. 

3. С нетрадиционни форми на работа да се предизвика у учениците

радост и удовлетворение от училищния живот и от техния личен

принос за обогатяването му. 
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УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  ТАТЯНА КОЛЕВА ПЕТКОВА

ПОСТИГНАТИ 

РЕЗУЛТАТИ

2016/2017 Методи на преподаване

3.

4. Дейностите по интереси да спомагат за нравственото и естети-

ческо възпитание на учениците, а също и за усъвършенстване

навиците им за работа в екип. 

4.

Методи на преподаване.

1. Преглед на преподадения учебен материал и необходимите

понятия. 

2. Учене по едно и също време при спазване на моменти за почивка

(отдих) 

3. Степенуване по трудност на учебните предмети, включени в 

самоподготовката. 

4. Усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране. 

5. Стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и 

предизвикателства. 

6. Старателно написване на домашните работи и усвояване на 

учебното съдържание. 
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УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА  ТАТЯНА КОЛЕВА ПЕТКОВА

ПОСТИГНАТИ 

РЕЗУЛТАТИ

2016/2017 Методи на преподаване

4.

7. С оглед повишаване на качеството на обучението, старая се да 

включвам прилагане на иновативни педагогически методи, групова

работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, 

свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на 

паметта и въображението. 

2016/2017 Бъдещи планове

1.

Реализиране на успешна учителска кариера чрез обучения и 

квалификации на педагогическите специалисти, които могат да 

обогатят и развият знанията и уменията ми като педагог и 

специалист. Използване на добри педагогически практики.

2.
Да премина обучение за  придобиване на нови умения и знания и 

получаване на допълнителни кредити.



УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ТАТЯНА  КОЛЕВА  ПЕТКОВА

tatiana1961@abv.bg

054833162

mail@suizku.com

Лични: Служебни: 


