Портфолио на Албена Гандева
Учител по български език и литература
в ПГХТД „Проф. д-р Асен Златаров“
гр. Нови пазар, ул. „Цар Асен“ 38
Интернет страница: https://pghtd-asenzlatarov.eu/

Образование





07.07.1998 г.
ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен
Българска филология
Специалист по български език и литература и
преподавател по български език и литература в
средното училище
 Магистър

Квалификации
 11. 11. 2019 г.
ДИУУ – СУ „Св. Климент Охридски“, София
Четвърта професионално-квалификационна степен
 13.10.2018 г.
ДИКПО, гр. Варна – ШУ „ Епископ К. Преславски“,
гр. Шумен
Пета професионално-квалификационна степен

Курсове и обучения


11. 07 - 12.07.2021 г.
ДИКПО, гр. Варна – ШУ „ Епископ К. Преславски“, гр. Шумен
"Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на
образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на
подкрепа" (16 часа)
24.02 - 26.02.2021 г.
„Орак Инженеринг“ ЕООД
"Дигитална компетентност - умения за приобщаване на учениците към учебния процес и защита на дигиталната
идентичност" (32 часа)
08.01 – 18. 01.2020 г.
Тренинг и обучителен център „Щастие“ ЕООД
„Портфолио на учителя и детето. Самооценка и атестация в образованието“ (16 часа)


08.01 – 16. 01.2020 г.
Тренинг и обучителен център „Щастие“ ЕООД
„Агресия, насилие, тормоз. Практически техники за кризисна интервенция и контрол на гнева. Превенция на
агресията“ (16 часа)

Курсове и обучения
 28 – 29.11.2019 г.
Конфедерация на независимите синдикати в България
„Трудови, социални и осигурителни права“ (16 часа)

18.07 – 28.07.2019 г.
„Орак Инженеринг“ ЕООД
„Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код“ (48 часа)
 23 – 24. 03.2019 г.
Синдикат на българските учители, гр. София
„Наставничеството в образователната среда“ (16 часа)

Курсове и обучения
 09 -10.06.2018 г.
ДИКПО, гр. Варна – ШУ „ Епископ К. Преславски“, гр. Шумен
„Иновативни практики в обучението по български език“ (16 часа)
 05 – 09. 01. 2018 г.
Център за професионално обучение „Професия 21 век“ - София
„Методика за обучение на деца и ученици по безопасност на движението по пътищата“
(32 часа)
 06. 04. 2017 г.
ДИКПО, гр. Варна – ШУ „ Епископ К. Преславски“, гр. Шумен
„Топосите в българската литература. Интерпретации според учебния материал от 5. до 12. клас“ (8 часа)
 18 – 26. 10. 2016 г.
Институт за следдипломна квалификация – отделение при УНСС
„Съвременни интерактивни техники и методическото им приложение в обучението по български език и литература“
(16 часа)

Курсове и обучения
 12.10.2013 г.
Програма „Глобални библиотеки“, Министерство на културата
„Информационни и комуникационни технологии – надграждащо обучение“
(24 часа)
 12.10.2013 г.
Програма „Глобални библиотеки“, Министерство на културата
„Общуване и работа с потребители и общности“ (46 часа)
 25.09.2013 г.
Програма „Глобални библиотеки“, Министерство на културата
„Е-услуги в библиотеката“ (24 часа)

Курсове и обучения
 27.06.2013 г.
Програма „Глобални библиотеки“, Министерство на културата
„Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти“ (36 часа)
 06.06.2013 г.
Програма „Глобални библиотеки“, Министерство на културата
„Организация и управление на работата в обществената библиотека“ (32 часа)
 19.04.2013 г.
Програма „Глобални библиотеки“, Министерство на културата
„Услуги в модерната библиотека“ (64 часа)
 29.03.2013 г.
Програма „Глобални библиотеки“, Министерство на културата
„Информационни и комуникационни технологии“ (90 часа)

 23. 02.2011 г.
БЧК, гр.София
„Психосоциална подкрепа при бедствия“ (8 часа)
 30.03.2006 г.
Национален педагогически център – Министерство на
образованието и науката
„Базови и специфични компютърни умения на учители“ (40 часа)
 28. 11. 2005 г.
ДИПКУ, гр. Варна – ШУ „ Епископ К. Преславски“, гр. Шумен
Писмените ученически текстове

Работа по специалността и опит до момента

 септ. 2016 – в момента
ПГХТД „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Нови пазар, ул. „Цар Асен“ 38;
учител по български език и литература
преподаване на български език и литература в 8 – 12 клас; класно ръководство; председател на
езиковото методическо обединение
 февруари 2013 – авг. 2016
Народно читалище „Д. Люцканов-1912”, с. В. Друмев
Вид на дейността или сферата на работа - читалищно дело
библиотекар; организиратор на събития, обслужване на читатели
 януари 2012 – август 2012
Регионална библиотека „Ст. Чилингиров”, гр. Шумен
работа в библиотека, библиотекар, работа в хранилища; регистрация, обслужване на читатели

Работа по специалността и опит до момента

 януари 2011 – 26.09.2011
БЧК, гр. Шумен
работа с младежите доброволци в БЧК
организиране на дейностите на БМЧК; организиране на курсове по първа долекарска помощ

 май – юни 2010
ООУ ,,Васил Левски”, с. Голям Извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч
учител по български език и литература
преподаване на български език и литература в 5 – 8 клас
 септ. 2003 – май 2008
Основно училище ,,Васил Априлов”, с. Градешница, общ. Тетевен, обл. Ловеч
учител по български език и литература
преподаване на български език и литература 5 – 8 клас
 окт. 2002 – февруари 2003
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване ,,Сава Младенов”, гр. Тетевен, обл. Ловеч
учител по български език и литература
преподаване на български език и литература в 9 – 12 клас

Дейности














Участие в изработването на Правилника за дейността на училището
Участие в изготвянето на културния календарен план на училището
Изготвяне плана за работата на методическото обединение
Участие в подготовката на училищните тържества
Отговорност към материалната база в училището и участие в създаването на приятна среда за
работа - украси, цветя, чистота
Три поредни години подготовка на зрелостници и на материали за провеждането на пробни
изпити по модела на ДЗИ, както и участие в проверяването им
Работа по Проект "Подкрепа за успех" с ученици, които имат обучителни затруднения
Редовно провеждане на допълнителни консултации със зрелостници и с ученици, които имат
нужда от допълнителна работа по БЕЛ
Подготвка на свои тестове по български език и литература
Работа с родителите
Участие в провеждане на родителски срещи
Заместване на отсъстващи учители

Отзиви от ученици и техни родители

 „Благодаря, госпожо! Благодарение на Вас успях
да взема матурата.“
 „Каквото съм чул в часовете, само това знам,
госпожо. Благодаря Ви много!“
 „Благодарим за всичко, за търпението! Благодарим
Ви от сърце!“

