
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО  
  

НА  

Иванка Йорданова Гаджинска 

-старши учител 

в СУ “Христо Смирненски” 

 гр. Койнаре 

 



ПРЕДСТАВЯНЕ 
 В педагогическата си практика залагам на: 

 Сътрудничество и коректни 
взаимоотношения с колегите 

 Добри контакти с ученици и родители. 

 Уважение и стимулиране на уникалността 
и индивидуалността на всеки ученик 

 

 Области на професионални интереси : 

 Екологично образование и култура на 
поведение  

 Здравно образование и възпитание  

 Интегриране на европейската тематика в 
училище 



ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Висше образование: ПУ “Паисий Хилендарски ”-1990 г. 

 Учител по биология и химия – магистър 

 



 

 Методика на обучението по Безопасност на движението по пътищата- 
Удостоверение № БДП-К 98/96 от 18.01.2006г. 

 Базови и специфични компютърни умения – Удостоверение № 15 – 2066 от 
06.02.2007г. 

 Човекът и природата 6 клас, Модул “Физика” – Удостоверение № ЧПФ – 
1808 от 27.07.2007г. 

 Разработване на проектно предложение за финансиране от структурните 
фондове – Сертификат № 199/105 от26.03.2010г. 

 Стратегии за работа с «проблемните» деца – Сертификат № 2250 от 
17.06.2012г. 

 Курс “Общуване с учениците” - Сертификат № ТР 157/2013 от  2013г. 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ 



 

 Курс “Тормоз и неговото ограничаване” – Сертификат № ТР 205/2013 

 Интерактивна технология за образование в мултиетническа среда – 
Сертификат № 4809 от 07.04.2013г. 

 Подходи и методи за работа в мултикултурна среда – Сертификат №4745 от 
07.04.2013г. 

 Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със 
специални образователни потребности(СОП) – Сертификат №КПС-СОП-
1551 от 29.07.2013 до 02.08.2013г. 

 Рефлексия и обучение по природни науки – Сертификат №14062 от 
17.05.2014г. 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ 



 

 Работа в мултикултурна среда – Сертификат от15.09.2014г. 

 Интерактивни методи в обучението по природни науки  - Удостоверение – 
23-24 януари 2015г. 

 Изграждане на базисни умения за работа с електронна среда за обучение  
MOODLE – Удостоверение от 2015г.  

 Работа с образователен софтуер “Envision”- Сертификат от     м. март 2016г. 

 Интерактивни форми и методи на работа в мултикултурна среда - 
Сертификат № 553-72 от 06.04.2016г. 

 Обучение и грижа за децата и учениците със специални образователни 
потребности 

    Закон за предучилищното и училищното образование и Наредба за приобщаващо 
образование – Сертификат №53 от 12.11.2017г 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ 



ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СТАЖ  

  Дати: 1985 г. -1989 г. 

  Име и адрес на работодателя: СУ”Христо Смирненски” , гр. Койнаре 

  Вид на дейността или сферата на работа: Образование 

  Заемана длъжност: Възпитател  

  Дати: 1989 г. -2010 г. 

  Име и адрес на работодателя: СУ”Христо Смирненски” , гр. Койнаре 

  Вид на дейността или сферата на работа: Образование 

 Заемана длъжност: Учител   

 Дати:  2010 г. до настоящия момент 

 Име и адрес на работодателя: СУ”Христо Смирненски” , гр. Койнаре 

 Вид на дейността или сферата на работа: Образование 

 Заемана длъжност: Старши учител   



Участие в проекти 
 
 

Проект BG05M2ОP001-3.004 -0001 „Нов шанс за успех“ по процедура на директно 
предоставяне BG05M2ОP001-3.004 „Ограмотяване на възрастни “ Обучител-  2013 г., 

2014г., 2015г. 
  

Проект BG 051РО001-4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА 
МЛАДИТЕ ХОРА» Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски 
Хоризонти (У С П Е Х ) ръководител на  клуб „Млад природолюбител”- 2013 г. 

  
Национална програма „С грижи за всеки ученик”- ръководител на група за 

подпомагане на изоставащи ученици по Човекът и природата – 2013 г. 
  

Проект BG05M2OP001-3.002-0003 „Заедно можем да постигнем мечтите си!”, 
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове – ръководител на клуб „Еколия и здраве” 2016- 2018 г. 







Методическа дейност 
 

 Участие в 46 национална конференция на учителите по химия с международно 
участие „Изграждане на конструктивистка учебна среда и възраждане на химичния 
експеримент в училище” с представяне на презентация за бинарен урок  по химия и 

биология в 9 клас на тема „Белтъците в основата на живота” – Сертификат от м. 
октомври2015г. гр. Созопол 

  
 Участие с презентация в областен форум за информационно- образователно 
представяне на добри педагогически практики в предучилищното и училищното 

образование „Образование за всички”-Грамота от м.  април  2017 г. гр. Плевен 
  

 Участие в 47 национална конференция на учителите по химия с международно 
участие „Добри практики и изследвания в химическото образование: наблюдения, 
опити, уроци, извънкласни дейности” с  представяне на доклад и презентация на 

тема  Модел за активно учене чрез електронната система MOODLE при разработване 
на лабораторен урок „Дишане на растенията” и урок-семинар „Здравни познания и 

хигиена на дишането и дихателната система” по Човекът и природата в 5 клас - 
Удостоверение от м.  октомври 2017 г. гр. Благоевград 

  





ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

Училището не е само място, където нашите деца ще получат своето 
общо образование..Тук ние преди всичко показваме на нашите деца, 
пътя по който се става Човек..Нашето училище трябва да е 
мястото, към което сутрин с нетърпение ще се насочват нашите 
деца…Приветствам новаторските методи изцяло като свой начин на 
преподаване. Към всяко дете се обръщам на различен език-на 
неговият!!! 



УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 Добри комуникативни умения и работа в екип  

 Отлични организационни умения и компетентности 

 Бързо адаптиране, позитивно мислене,  лоялност, 
креативност, отговорност, коректност, организираност, 
прецизност  

 Съвременни професионални умения, свързани с  ИКТ 
технологии и практики; работа със специализиран 
образователен софтуер  

 Умения за работа под напрежение в  динамична среда 

 



Екскурзии и извънкласни дейности 








