
 

 

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО  

Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и 
образно, на достъпен и разбираем език, да усъвършенства постоянно 
знанията и опита си, да умее да приема съвети, да приема критика. 
Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност.  Моята 
философия за образованието поставя в центъра ученика. Аз смятам, че 

всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и 
надгражда. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху 
развиването на индивидуалните потребности на ученика. Трябва да работим в посока за 
активно включването на учениците в процеса на учене.  

 

 

     

ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

Иванка Петкова Янкулова 

Старши учител по Биология и здравно образование 

и Химия и опазване на околната среда 

Педагогически трудов стаж: 21 години 

 

E-mail: ivapet.07@abv.bg 

 

  

ОБРАЗОВАНИЕ  1997г-Висше образование-магистър 

ПУ „Паисий Хилендарски”- Пловдив 

Учител по биология, учител по химия 

 2001г- Компютърна грамотност 

ТЕЕ „Капитан Петко войвода” 

 2001г- Пета професионално-квалификационна 

степен 

Тракийски университет ДИПКУ - Стара Загора 

 2005г- Инсруктор по базови и специфични 

компютърни умения 



Аграрен университет Пловдив-център за 

продължаващо обучение 

 2006г-Четвърта професионално-

квалификационна степен 

Тракийски университет ДИПКУ - Стара Загора 

 2009г - Съвременни аспекти на обучението по 

информатика и информационни технологии 

Допълнителна квалификасия-учител по 

информатика и информационни технологии 

 2009г - Трета професионално-

квалификационна степен 

Тракийски университет ДИПКУ- Стара Загора 

 

 

  

 

ОБУЧЕНИЯ, 

СЕМИНАРИ, 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 ММ Груп – София 

 Семинар на тема „Организационна култура в екип“ 

– 2013г. 

 СИЛА - Сдружение за интеграция и личностна 

адаптация 

Обучение на тема "Развиване на критическото 

мислене на учениците" - 2015 г. 

 Служба по трудова медицина  "София консулт -

ССС" гр. София 

курс "Оказване на първа долекарска помощ, 

самопомощ и взаимопомощ" - 2016 г. 

 Институт за следдипломна квалификация- 

отделение при УНСС 

Обучение "Изграждане на учителско портфолио"- 

2016 г. 

 

 
 

  

НАГРАДИ И 

ОТЛИЧИЯ 

 

  

МЕТОДИЧЕСКИ 

РАЗРАБОТКИ И 

АВТОРСКИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

 Годишни разпределения 

 Тестове за проверка на знанията и критерии за 

оценяване 

 Анализ на резултатите по предмета 

 Презентации на уроци 



 

 

  

РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИ 

Ръководител на група „Млад еколог“ по проект 

„Твоят час“. 

Ръководител на група „Екология“ по проект 

„Приятели“. 

  

НАГРАДИ НА МОИ 

УЧЕНИЦИ 2016/2017г.   

Васил  Николаев Петковски 10Н1-Първо място на 

олимпиада по химия и опазване на околната среда-

областен кръг  
Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране във всеки 

един момент от дейността на учителя.  


