ПОРТФОЛИО НА
ЕВГЕНИ ЕВГЕНИЕВ ЯНАКИЕВ

УЧИТЕЛ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО

при ПГХТД "Проф. д-р Асен
Златаров",
гр. Нови пазар

ЗА МЕН
•
•

Роден на 01.10.1985 г. в гр. Нови пазар.

Завършил СОУ „Сава Доброплодни” – гр. Шумен, специалност Изобразително изкуство през
21.06.2004 година

•

ШУ „Епископ Константин Преславски”, образователна-квалификационна степен Бакалавър
специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, с професионална
квалификация Учител по изобразително изкуство 30.06.2009 г.

•

ШУ „Епископ Константин Преславски”, образователна-квалификационна степен МАГИСТЪР
по специалност „Педагогика“, магистърска програма „Педагогика на обучението по пластични
изкуства - Графичен дизайн „ 07.10.2010 г.

•

ШУ „Епископ Константин Преславски”, образователна-квалификационна степен МАГИСТЪР
специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ магистърска програма
„Педагогика на обучението по визуални изкуства – Графика и графична комуникация ".
Професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство“ 20.09.2018 г.

•

Участие по програма Еразъм + 2018 г.,
National University of Art, Bucharest.

практическо обучение и изложба организирана от

•

Общ учителски стаж
От 2015 година работя като учител в Професионална гимназия по
химични технологии и дизайн „Порф. д-р Асен Златаров“ гр. Нови пазар

• Заемана длъжност
Учител по изобразително изкуство, рисуване, цветознание, моделиране,
технология на боите, дизайн в силикатното производство, промишлен
дизайн, промишлена естетика, производствена практика, методик.

• Участие в комисии
Етичен кодекс, комисия по организиране на ДЗИ, пожарна безопастност,
училищен ученически съвет, професионална подготовка.

• Социални умения и компетенции
Умения за управление и администрация.
Отлични комуникативни умения
Умения за работа в екип

• Организационни умения и компетенции
Участия в проекти
Отлични организаторски решения
Умения за разрешаване на проблеми и взимане на решения
• Технически умения и компетенции
Работа с операционна система WINDOWS
Отлично владеене на MS Office (Word, Excel, Pawer Point)
Работа с интернерт приложения
• Когнитивно-базирани компетенции
Създаване на добър психологически климат в часовете, мотивация и стремеж
към развитие и активност у учениците.
Откриване на детската индивидуалност в груповата общност.
Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми.
• Артистични умения и компетенции
Отлични умения във всички видове изобразително изкуство (живопис, графика,
скулптура, визуални изкуства, дизайн). Знанания и методи за преподаване на
различни техники на изобразителното изкуство.

ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
•
•
•

•
•
•
•
•

ШУ „Епископ Константин Преславски“
Специалност: Педагогика
28 септември 2020 година.

Квалификация: ПЕТА професионално-квалификационна степен
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ София
ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
Завърши на 04 декември 2015 година
Курс за професионална квалификация по ФЛОРИСТИКА – НОВИ ТЕНДЕНЦИИ
/теория и практика/

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ
• Дата: 18.07.2019 г. – 28.07.2019 г.
Обучаваща организация: „ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Пловдив
Тема: Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код.
Вид: краткосрочно обучение и практикум
Кредити: 3 кредит /48 часа/

• Дата: 08.01.2020 г. – 16.01.2020 г.
Обучаваща организация: Тренинг и обучителен център „ЩАСТИЕ“ ЕООД
Тема: Портфолио на учителя и детето. Самооценка и атестация в образованието
(Подготовка за атестиране на НИО).
Вид: краткосрочно обучение и практикум
Кредити: 1 кредит /16 часа/

• Дата: 08.01.2020 г. – 18.01.2020 г.
Обучаваща организация: Тренинг и обучителен център „ЩАСТИЕ“ ЕООД
Тема: Агресия, насилие, тормоз. Практически техники за кризисна интервенция и контрол
на гнева. Превенция на агресията.
Вид: краткосрочно обучение и практикум
Кредити: 1 кредит /16 часа/

• Дата: 24.02.2021 г. – 26 .02.2021 г.
Обучаваща организация: „ОРАК инженеринг“ ЕООД
Тема: Дигитална компетентност – умения за приобщаване на учениците към учебния процес
и защита на дигиталната идентичност
Вид: краткосрочно обучение и практикум
Кредити: 2 кредит /32 часа/

• Дата: 26 – 05 юли 2021 г.
Обучаваща организация: „РААБЕ България“ ЕООД
Тема: Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в
образователния процес
Вид: краткосрочно обучение и практикум
Кредити: 3 кредит /48 часа/

• Дата: 21 – 22.10.2020 г.
Обучаваща организация: КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ
Тема: “Трудови, социални и осигурителни права”
Вид: краткосрочно обучение и практикум
Кредити: 1 кредит /16 часа/

• Дата: 08.07.2021 – 16.07.2021 г.
Обучаваща организация: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогически
специялисти
Тема: “Разработване и прилагане на типови учебни планове, учебни програми по учебни
предмети/модули за училищното професионално образование и национални изпитни програми”
Вид: краткосрочно обучение и практикум
Кредити: 1 кредит /16 часа/



РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКАТА МИ ДЕЙНОСТ

ГРАМОТИ И НАГРАДИ
•

21-24 април 2016 г. - VIII Национално състезание ”Най-добър млад керамик”
гр. Пловдив – второ отборно място и сребърен медал – индивидуално второ
място за Айсун Асенов

•

20 -22 април 2017 г. гр. Пловдив - IX Национално състезание „Най-добър
млад керамик” второ отборно място и индивидуално първо място за Октай
Рашков, и индивидуално трето място за Джансу Ердинч

•

19 -21 април 2018 г. гр. Пловдив - X Национално състезание ”Най-добър млад
керамик” – второ отборно място и индивидуално второ място

•

22 -24 март 2019 г. гр. Русе - XI Национално състезание ”Най-добър млад
керамик” – второ отборно място и индивидуално трето място

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "ВОДАТА ИЗВОР НА ЖИВОТ"
1. ВИКТОРИЯ НАСКОВА - ХІ А КЛАС ТРЕТО МЯСТО, КЪДЕТО РИСУНКАТА БЕ ИЗБРАНА ЗА
ПЛАКАТ НА КОНКУРСА.

XIX НАЦИОНАЛЕН ИЗЛОЖБА-КОНКУРС „СВЕТИ ТРИФОН ЗАРЕЗАН“
КАЛИНА КОЛЕВА 3-ТО ИНДИВИДУАЛНО МЯСТО ГРАМОТА И СТАТУЕТКА 13.02.2020 Г.

XXIII РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС
„ПРИЛОЖНОТО ИЗКУСТВО В НАРОДНИТЕ ОБИЧАИ ОТ КОЛЕДА ДО ВАСИЛЬОВ ДЕН“
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПОЛУЧИХА ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ И ДИПЛОМИ. 13.12.2020 г.

•

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ И ИЗВЪН КЛАСНИ ДЕЙНОСТИ, ФИРМИ И
ПАРТНЬОРИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТ ВЪЗМОЖНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ,
РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА

• ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС” 2017-18 г.
ГРУПА – “ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА-МОДЕЛИРАНЕ И ДИЗАЙН“
• ПРОЕКТ CLAS.MON 2018-2019 г., 2019-2020 г.
АРТ-РАБОТИЛНИЦА
• ПРОЕКТ УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ 2018 г.

КЕРАМАТ АД гр. Каспичан
ПРАКТИКА В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ
по проект BG05M2OP001-2.006 „УЧЕНИЧЕСКИ
ПРАКТИКИ”

•

Програмата е предназначена за основната целева

група от 5 ученици от системата на професионалното
образование и обучение на ПГХТД „Проф. д-р Асен
Златаров” по професии: „Химик-оператор”, ,,Технолог
в

силикатните

практическо

производства“

обучение

в

реална

провеждащи
бизнес

среда,

предоставена от „Керамат“ АД, чиято основна дейност

е в сектор „Силикатна промишленост”.
Наблюдаващ учител: Евгени Янакиев
Наставник на учениците: Пламен Георгиев Генов

ПРОЕКТ Ученически практики 2018
Група ученици провели
производствената си практика
в
РОКА БЪЛГАРИЯ гр. Каспичан,
и наставниците които обучават
нашите стажанти.

Производствена
практика
ДЮРА – ТАЙЛС БГ АД
(БЪЛГАРИЯ) 2019 г.

• ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ
•
•

Да изгражда знание, умения и отношения у учениците.

•
•
•
•

Да поддържа необходимото равнище на компетенциите си.

•
•
•
•

Да притежава отлични организационни умения.

Да изгражда социално и личностно значими компетенции и ценности, които трябва да се
формират чрез обучението във всички учебни предмети.
Да познава съвременните приложни и технологични аспекти.
Да умее да планира, подготвя и провежда добре учебния процес.
Да умее да диагностицира, оценява компетентно и справедливо и да отчита
постиженията на учениците и на учебния процес.
Да опазва живота и здравето на учениците.
Да зачита и спазва професионалната и колегиална етика.
Да познава основните нормативни актове и документи.

КОНТАКТИ
• E-mail: evgeniyanakiev@abv.bg
• Телефон: +359898430016

