
 

ПОРТФОЛИО 

За мен 

 

  Име: Георги Георгакиев  

  Длъжност: учител по ФВС 

  Месторабота: СУ „Иван Вазов” гр. Бургас. 

  Контакти: E-mail: lg77@abv.bg 



Философия 

 

  Да работиш с млади хора, да помагаш и преподаваш е прекрасна и благородна дейност. 

Да си учител съвсем не е лесно, въпреки това участвайки в обучението имаш 

възможност да помагаш в израстването и напредъка на децата, както и спряването им 

с трудни ситуации. Професионалният ми път до момента ми е послужил за подготовка 

и усъвършенстване на педагогическите ми качества, чрез които считам, че ще 

допринеса за тяхното комплексно развитие. 

Образование 

 

Русенски Университет „Ангел Кънчев”, бакалавър специалност „Кинезитерапия”; 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”,  магистър специалност  „Здравен 
Мениджмънт”; 



Допълнителни квалификации 

 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, придобиване на допълнителна    професионална 

квалификация - учител. 

Квалификационен курс на тема : "Киберсигурност, дигитално гражданство за учители и 
превенция на рисковете за децата  мрежата"/ дата:03.09.2021г. /. 

Квалификационен курс на тема :"Готови за многообразие - Към приобщаващо мислене и 
отвореност към различията"/дата:03-04.06.2022г. /. 

Квалификационен курс на тема :"Как да мотивираме учениците да 

учат"/дата:01.09.2022г. /. 

Екипна работа и реализиране на политиките на училището 

Подпомгане на колегите за придобиване на нови знания и умения. 

Съвместна работа по изготвяне на проекти. 

Общ трудов стаж / педагогически стаж 

 

Единадесет години рехабилитация и кинезитерапия. Две години педагогически стаж. 

Професионален опит 

От 09.05.2006г. до 01.06.2009г. – Специализирана Болница за Рехабилитация – Бургаски 

Минерални Бани гр.Бургас; от 07.05.2014г до 01.09.2020г. Център за Социална 

рехабилитация и интеграция на деца с увреждания гр.Черноморец. От 01.09.2020г. 
учител по фвс в училище СУ "Иван Вазов" гр. Бургас. 



Иновативни методи на преподаване 

Използване на електронна платформа за обучение Teams. 

Създаване на онлайн презентации. уроци, тестове. 

Използване на мултимедийни звукови и визуални файлове/клипове/. 

Извънкласна дейност 

Подпомагане на ученици със специални образователни потребности. 

Извънклана дейност „Занимания по интереси”. 

ПЕКК”Естетически цикъл”. 

Програми и проекти 

Участие в проекти Еразъм:  

Проект "Европейски опит за модерно образование", Долни Кубин, Словакия /26.04. - 
02.05.2022г./. 


