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Образование

и квалификация

Висше образование

Образователно- квалификационна степен „Магистър“

Учител по физика и математика

Общ и учителски стаж 19 години

Заемана длъжност Старши учител по математика

Учебни дейности
5 клас - ЗП

5 клас – РП

Участие в проекти „Подкрепа за приобщаващо образование“ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ
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Социални умения и 

компетенции

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

Осигуряване на среда стимулираща ученическата активност

и развитие;  реализиране на педагогическо взаимодействие 

чрез разнообразни методи и форми на преподаване; създа

ване и поддържане в процеса на обучение и възпитание на 

среда, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и 

стимулират добър психологически климат.

Насърчаване на проявите на благотворителност и 

взаимопомощ.

Езикови умения и

компетенции

Първи чужд език – Руски език

Втори чужд език - Английски език

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ
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ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Магистър

Дати (от - до) от 1995 до 2000

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

ШУ ”Епископ Константин Преславски”

Наименование на

придобитата образователна

степен

ПЕТА професионално- квалификационна степен 

Дати
2018 г.

Име и вид на обучаващата

или образователната

организация
Софийски университет "СВ. Климент Охридски"
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СЕРТИФИКАТИ

Тракийски университет 

Департамент за 

информация и повишаване

квалификацията на 

учителите - гр. Ст. Загора

"Техники за справяне и превенция с професионалния

стрес’’- 1 кредит

2017 г.

Декси Консулт ЕООД

" Въздействие на педагогическата етика и психология 

на влиянието върху поведението в образователната

система’’- 1 кредит 

2018 г.

Независим учителски

синдикат - гр. София

’’Възможностите за професионално развитие на 

учителя. Иновативен мениджмънт в предучилищното и 

училищното образование. ’’ – 2 кредита

2018г.

Тракийски университет 

Департамент за 

информация и повишаване

квалификацията на 

учителите - гр. Ст. Загора

Ефективни методи за комуникация в образователната

институция. Техники за превенция и управление на 

агресията в училищна среда. Методи и подходи за 

решаване на конфликти в училище.’’- 1 кредит

2019 г.

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА Валентина Иванова Петкова-

Ниязи
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„ ИДЕИТЕ“ ЕООД
"Лесни стъпки в приобщаването„ - 1 кредит 

2021 г.

РААБЕ България ЕООД

гр. София

"Създаване и използване на електронни уроци и 

дигитално учебно съдържание" – 1 кредит

2021 г.

Фондация за образование, 

спорт, изкуство

"Възможност" гр. Хисаря

"Изкуството да презентираш - умения за публично 

представяне."- 1 кредит 

2021 г.

„Школо“ ООД

„Работа с електронен дневник, намаляване на 

административната тежест за учители и ръководство и 

повишаване на ангажираността на родители“- 1 кредит

2022 г. 

РААБЕ България ЕООД

гр. София
„Компетентностно ориентиран подход в STEM(STEAM) 

обучението“ – 1 кредитСЕРТИФИКАТИ
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ОТГОВОРНОСТИ 

НА УЧИТЕЛЯ

• Да изгражда знания, умения и отношения у учениците през 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 .

• 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.



УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

Валентина Иванова Петкова- Ниязи

v.petkova_22@abv.bg

054833162

mail@suizku.com

Лични: Служебни: 


