
ПОРТФОЛИО 

на Герга Колева 
Георгиева 

Старши учител по 
Български език и 
литература  

в V, VI и VII клас на 

СУ „Васил Априлов“  

гр. Долна Митрополия 



КРЕДО 

БЪДЕЩЕТО  - НА ДЕТЕТО, НА 

НЕГОВИТЕ РОДИТЕЛИ, НА 

СТРАНАТА НИ И НА САМАТА 

МЕНЕ, ЗАВИСИ ОТ 

НАПРАВЕНОТО В ЧАС. 



ОБРАЗОВАНИЕ 

   Магистър 

   Специалист по Български език 

и литература 

   Преподавател по Руски език 



ПРОФЕСИОНАЛНА ВИЗИТКА 

от 1982 г. до 1997 г. учител по Български език и 
литература 

от 1998 г. до 2009 г. помощник-директор по 
учебната дейност 

от 2009 г. до 2011 г. главен учител 

от 2012 г. до 2018 г. старши учител по Български 
език и литература (V – XII клас) 



ПРОФЕСИОНАЛНА ВИЗИТКА 

 Национална програма „С грижа за всеки ученик“ – 

повишаване резултатите на ученици с ниски резултати през 

2008г., 2009 г., 2010 г. 

 Проект „Твоят час“ през 2017/ 2018 г. 

 Проверител на Държавни зрелостни изпити по Български 

език и литература в Национална комисия през 2009 г., 2010 

г. и 2011 г. 

 Главен редактор и организатор на Училищен вестник 

„Междучасие“ от 2006 г. до 2011 г. 

 Председател на Методическо обединение „Хуманитарни 

дисциплини“ 

 Председател на Училищна комисия за празници и ритуали 



ОТКРИТИ УРОЦИ 

1.  Бинарен урок по история и литература в V 

клас – 2015 г. 

2. Бинарен урок по история и литература в VI 

клас – 2016 г. 

3. Интерактивен урок „Митологичен модел на 

света“ в V клас – 2018 г. 

4. Състезания,училищнирецитали,драматиза

ции тържества,благотворителни концерти. 



ФИЛОСОФИЯ 
Имам36 г.стаж,все в СУ”ВАСИЛ АПРИЛОВ”град Долна Митрополия, 

и винаги съм вярвала, че моята задача е да подпомагам детето в 

неговото развитие, а не на всяка цена да го водя  в посоката, 

която мисля, че е правилна. Предметът, по който преподавам, ми 

дава възможност да формирам ценностната система на малкия 

човек. Преди всичко искам да  науча моите ученици  да бъдат 

българи, да обичат родния си език, без значение дали различават  

граматическите категории. Когато вляза в класната стая, 

забравям всичко. Аз и децата сме атоми от една вселена, на която 

им предстои да се споят в неразривна част. И винаги се 

получава.Убедена съм, че учителят има мисия и е длъжен да я 

изпълни, каквото и да му струва това. Няма по-голяма 

отговорност от тази, да създадеш човека. Родителят го създава 

физически, учителят го оформя духовно. 

 



МЕТОДИ, ПОХВАТИ 
 Най – важно е да има доверие. Когато то е налице, всичко 

се получава. Преподаването е отговорност и с натрупването на 

стаж и опит, тя все повече расте. Опитвам се да бъда в крак с 

времето и с интересите на съвременните деца. В класната стая 

няма важни и маловажни теми. Всичко е важно, когато е в 

главицата на малкия човек и се търси отговор. 

 Моят учителски репертоар е дълъг и разнообразен, но в 

последните години се съсредоточих върху бинарния урок, защото 

дава възможности за разнообразяване и работа в екип.  

 Участвам в живота на училището. Председател съм на 

Методическо обединение „Хуманитарни дисциплини“ и на 

комисията за ритуали и празници. 

 

 

 



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 
 Резултатите от моята работа са в участието на ученици в 

олимпиади по Български език и литература, включително и на 

национален кръг. Гордея се с ученици, които са избрали да 

станат учители под мое влияние,или такива, които са 

кандидатствали с Български език и литература. Удовлетворение 

ми носят уважението на родители и бивши ученици. 

 Бъдещите ми планове са свързани с училището и децата. 

 Най – силната си страна като учител откривам в умението 

да приемам всяко дете такова, каквото е, и да работя за неговото 

личностно израстване. 

 За най – голямо свое достижение приемам всички онези 

деца, бивши и настоящи, минали през училището, у които  е 

запалена любовта към знанието, към учителя и към българското. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

1. Диплома 

2. Свидетелство за ПКС 

3. Удостоверения от курсове, сертификати 

4. Грамоти за участие и заемане на призови места в 

конкурси и състезания на национално, областно и 

общинско ниво 

 

 












