
ПОРТФОЛИО  НА

Златина 

Атанасова

Георгиева
учител по  испански език и 
помощник-учител 

ЧСУ „ Мечтатели“ гр. Варна



Златина Атанасова Георгиева

 Образование и обучение

 Трудов стаж:

Дати Име и вид на образователната 

институция

Наименование на придобитата 

квалификация

2016-2019 Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“ гр. Варна

Английска филология.БАКАЛАВЪР

2006– 2008

2001-2006

Институт Сервантес-Мадрид

Четвърта езикова гимназия 

„Фредерик Жолио-Кюри“ гр. ВАРНА

Espanol como lengua extranjera nivel C1-

C2

Испански и английиски език

Дати Заемана длъжност Име на работодателя

2018 – днешна 

дата

2015-2О18 

2011-2015

учител по испанск език и

помощник- учител 

управител и стоковед 

администратор        

ЧСУ Мечтатели, гр.Варна, 

“Алматея’’ гр. Варна

Хотел’’Акрополис

2008-2011 администратор Хотел Саурат гр. Барселона



Философия на преподаване
 „Докосвай се до чувствата на детето с такова вдъхновение и майсторство, с 

каквото се е  докосвал до струните на своята лира Орфей“                      

 Шалва Амонашвили

 Моята идея е да  покажа на учениците колко интересен и 
красив е испанският език и да докажа колко врати им отваря 
владеенето на още един език. По този начин те сами започват да 
се интересуват, да задават въпроси и да търсят отговори, и то не 
само в класната стая, а и извън нея.

 Старая се да поднасям темата на всеки един урок, пречупена 
през техния свят- проекти, филми и пиеси. Усвояваме голяма част 
от лексиката и граматиката по време на тези занимания.

 Моята философия на преподаване поставя ученика на 

централно място.В работата си се стремя да покажа на детето, че 

е обичано, разбирано и уважавано, независимо от неговите 

индивидуални потребности.

 Смятам,че истинският педагог трябва да съумява да разбира 

вътрешния свят на своите ученици, да стимулира техните 

интереси.

 Вярвам, че всеки ученик носи в себе си желание за 

изява,растеж,развитие и стремеж към съвършенство



Отговорности на педагога

http://www.mechtateli.eu

 През учебната 2019/2020 г. моите задължения са съобразени с 
длъжностната характеристика на учител - чужд език и помощник-учител

 Разработване и изготване на учебни материали и програми;

 Подготовка и реализация на проекти на испански език, както проекти с 
междупредметни връзки;

 Планиране, организиране и провеждане образователно-възпитателния 
процес извън задължителните учебни часове

 Отговорност за опазване здравето и живота на учениците



http://www.mechtateli.eu/


Методи на преподаване

http://www.mechtateli.eu

В работата си използвам разнообразни 

интерактивни методи.

-проекти

-плакати

-пиеси

-ролеви игри 

-кръстословици

http://www.mechtateli.eu/


БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

http://www.mechtateli.eu



 Посещаване на курсове и обучения в областта на 

педагогиката, методиката на преподаване по 

испански език;

 Запознаване с методична литература;

 Усъвършенстване на уменията за планиране и 

подбор на подходящи, нови и интересни методи, 

средства и материали за обучение;

 Организиране на открити уроци

http://www.mechtateli.eu/

