
ПРОФЕСИОНАЛНО 
ПОРТФОЛИО 

НА  

ДАНИЕЛА БОЖИДАРОВА ЦВЕТКОВА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ 
 „Д-р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ“ 

ГАБРОВО 

снимка 



Общи данни 
Фамилия  

Имe, Презиме, 

Гражданство    

Цветкова 

Даниела Божидарова 

България 
Дата на раждане 

Образование 

Диплома №, 

дата на завършване, 

специалност 

Квалификация 

 

Учителска правоспособност 

Висше 

57651/2008г. 

18 февруари 2008г. 

Български език и английски език 

Учител по български език и литература и английски 

език 

Преподавател по български език и литература и 

английски език в основните и средни училища 

Общ трудов стаж 

Педагогически стаж от ......._ 

Педагогически стаж в текущото 

учебно заведение 

12г.. 

9г. и 7м. 

6г. 

Име и адрес на текущия 

работодател 

ПТГ „Д-р Никола Василиади“; 

5300, гр. Габрово, ул.“Брянска“3 

www.ptg-gabrovo.com ; e-mail: ptggabrovo@abv.bg  

Личен e-mail: Di_cvetkova@abv.bg 

2 

http://www.ptg-gabrovo.com/
http://www.ptg-gabrovo.com/
http://www.ptg-gabrovo.com/


Общи данни 
Заемани длъжности Учител 

Професионално- 

квалификационна степен  

Пета професионална квалификационна степен 

Специализации 

Квалификации Учител по български и английски език 

Награди Грамота за участие в кръгла маса на тема: „Перспективи за 

кариерното развитие на младия учител“ – Синдикат на българските 

учители /22.04.2015г/ 

Благодарствен плакет за принос в изграждането и развитието на 

синдиката на българските учители /14.03.2015г./ 

 

Участие в други 
организационни форми на 
обучение 

 

Семинари и обучения във връзка с общото образование 
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Обучение и квалификации форми 
1. Дати (период на обучение) 13-14.06.2014г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Европейски център за иновации,образование и култура 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Техники за мотивация,чрез резонансни 

взаимоотношения. Социална и емоционална 

интелигентност. 

2. Дати (период на обучение) 30.06.2014 – 04.07.2014г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Национален институт за обучение и квалификация в 

системата на образованието 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Обучение на педагогически специалисти за формиране 

на знания,умения и компетентности за оценяване на 

учениците 
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Обучение и квалификации форми 
3. Дати (период на обучение) 26.09.2014г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

British Council 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Национална кръгла маса по проблемите на 

квалификацията на учители по английски език 

4. Дати (период на обучение) 25.10.2017-26.10.2017г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Висше училище по застраховане и финанси - София 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Възможности на електронните учебни ресурси на 

MOZABOOK за постигане на ефективен учебен процес 
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Обучение и квалификации форми 
5. Дати (период на обучение) 13.11.2015-14.11.2015г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

ТУ-Габрово, Център за следдипломна квалификация 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Взаимодействие училище-семейство 

6. Дати (период на обучение) 01.04.2015-02.04.2015г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Институт по качество в образованието към Фондация 

„Европейски център за иновации,образование,наука и 

култура“-Габрово 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Управленски институционален 

мениджмънт.Стратегическо 

планиране.Рамки.Анализи.Контрол.Атестация. 
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Обучение и квалификации форми 
7. Дати (период на обучение) 08.04.2017г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

СУ“Свети Климент Охридски“-Департамент за 

информация и усъвършенстване на учители - София 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Организация на образователния процес 

8. Дати (период на обучение) 17.05.2017г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Синдикат на българските учители-София 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Образование в мултикултурна среда 
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Обучение и квалификации форми 
9. Дати (период на обучение) 19.05.2017-21.05.2017г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

ТУ-Габрово, Център за следдипломна квалификация 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Умения за ефективно презентиране 

10. Дати (период на обучение) 25.05.2017-28.05.2017г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

ТУ-Габрово, Център за следдипломна квалификация 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Насилието,агресията и тормоза в училищната среда 
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Обучение и квалификации форми 
11. Дати (период на обучение) 29.11.2018-30.11.2018г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

ТУ-Габрово, Център за следдипломна квалификация 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Стрес и дисстрес.Техники за справяне.Бърнаут синдром. 

12. Дати (период на обучение) 19-22.01.2019г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Конфедерация на независимите синдикати в България-

София 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Трудови,социални и осигурителни права 
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Учебни предмети, по които преподава 
педагогическият специалист 

Учебни предмети от 

професионална подготовка  

 

 

Учебни предмети от 

общообразование 
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• Чужд език по професията – 
Английски език 

 

 

 

• Английски език 



Доказателства за постижения и успехи 

• дипломи;  

• призове; 

• награди; 

• грамоти; 

• благодарствени писма; 

• референции и др.  
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Доказателства за квалификации 
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Доказателства за квалификации 
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Участие в програми и проекти 
Проект „Твоят час“ 2017/2018г. –“Великобритания - непознатата страна“ 
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Участие в програми и проекти 
• Проект : "Еразъм+"-"Европейска мобилност на ученици» 2018г. 

"Европейско професионално обучение-нашата цел" - код 2018-1-BG01-KA102-047376 
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Обосновка за избор на учебник и учебни 
помагала 

Учебниците и  учебните помагала,по които се работи в ПТГ „Д-р Никола 
Василиади“,са на издателство „Express Publishing” и са ориентирани към 
постигане на ДОИ.Учебният материал  е в съответствие  с интересите и 
очакванията на учениците и е съобразен с всички нива на изучаване в 
гимназиален етап.Професионалните учебници- „Information Technology” и 
“Mechanics” за чужд език по професията в 11 и 12 клас,също са съобразени 
с предвиденото по учебен план съдържание за съответните 
специалности. 
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Работа в качеството на класен ръководител на 12а 

през 2018-2019., специалност „Компютърна 

техника и технологии“ 
Анализ на успеваемостта, ниво на 
достигнати знания 
Брой ученици, с наложени наказания 

  Много добър  /5.00/ 

 

 

 

9 ученици 

Информация за дейности на класа 
/групата/ в училищни и 
извънучилищни мероприятия 

  

Скали за оценка - начини за 
поощряване и мотивация 

  

Сведения за работа с родителите   

Други документи доказващи 
дейности с класа 
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12a клас през 2018-2019., специалност 

„Компютърна техника и технологии“ 
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Информация за материално- техническите 
условия 
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Философия на преподаване 

Учителската професия е единствената професия,която създава и изгражда 

всички останали! 
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философия на преподаване: 
 

Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. 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 включване на учениците в процеса 

на учене.  

Смятам, че учителят трябва да има повече права при изготвяне на 

тематичния план по предмета, който преподава, като се съобразява с 

възможностите на групата.  

Моята философия на образование е то да бъде прогресивно. 

Смятам, че учениците трябва да учат от преживяванията и събитията 

от реалния живот, които са значими за тях. 
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