
ПОРТФОЛИО 

Еленка Радославова Йотова  

Старши учител 

СОУ „Вичо Грънчаров“ 

Град Горна Оряховица 

 

 

I                                   ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 

                                  *Еленка Радославова Йотова 

                                  *Република България 

                                  *Област Велико Търново 

                                  *Община Горна Оряховица 

                                  *Живущ: гр. Долна Оряховица 

                                  *Средно образование – ПТГ „В.Левски“-гр. Горна Оряховица 

                                  *Висше образование – ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ 

 

II                       СФЕРА НА РАБОТА – образование: 

                   *Трудов стаж – 17 години, като учител 

                   *Бакалавър по физическо възпитание и учител в средните училища 

                   *Специализация по физическо възпитание за деца с увредено здраве 

 

III                       ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ: 

                  *Учителят трябва да бъде човек, психолог и професионалист. 

                  *Учителят трябва да познава предмета си в подробности 

          *Учителят трябва да се изразява ярко и разбираемо, да бъде енергичен и                                                   

информиран, да убеждава децата с обич и строгост. 

 



IV                      НАСТОЯЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 
*Работя, като учител по физически възпитание и спорт в класовете 8,9, 11 и 12 клас 

*Водя трети допълнителен час по физическо възпитание и спорт в 8,9, 11 и 12 клас 

*Водя часовете по безопасност на движението по пътищата, включени в класното 

ръководство от 5 до 8 клас 

*Класен ръководител на XIIa клас 

 

V                      ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ: 
              *От 1998 до 1999 година – учител по ФВС в ОУ“ Св.Св. Кирил и Методий“, град 

Долна Оряховица 

            *От 1999 до 2015 година – учител по ФВС в СОУ „Вичо Грънчаров“, град Горна 

Оряховица 

 

VI                                     ЕЗИЦИ: 
                                                    *Майчин език: Български 

*Чужд език: Руски – Средно ниво 

 

VII                     УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ: 
                         *Организационни: 

-член на МО по изобразително изкуство, домашна техника и икономика,                                       

музика и физически възпитание и спорт 

-член на комисията по безопасност на движението по пътищата в училище 

                            -член на комисията за отпускане на стипендии на ученици в училище 

 

VIII                             ПРИЛОЖЕНИЯ: 
               *Сертификат за участие в обучение на тема „Ролята на класния ръководител“ 

*Удостоверение за завършен курс на обучение „Базови и специфични компютърни 

умения на учители по ФВС 

*Сертификат за участие в практически семинар на тема: „Професионалният стрес при 

учителите. Техники за овладяване и контрол на стреса“ 

*Удостоверения за професионална квалификация от завършен курс „Методика на 

обучението по БДП 5-8 клас“ 

*Удостоверение за професионална квалификация от завършен курс „Формиране на 

специфични умения за работа в училищни комисии по БДП“. 

 

 


