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Общи сведения

• Име: Поля Петрова-Янкова

• Дата на раждане: 05.10.1985г.

• Месторабота: Професионална гимназия по туризъм 

“Д-р Васил Берон”, В. Търново

• Длъжност: преподавател по Английски език



Образование

• Teaching Knowledge Test (TKT) Module 3, Cambridge 
University, 2017 г.

• Teaching Knowledge Test (TKT) Module 2, Cambridge 
University, 2016 г.

• Teaching Knowledge Test (TKT) Module 1, Cambridge 
University, 2015 г.

• Магистър “Лингвистика и превод”, ВТУ “Св. Св. 
Кирил и Методий”, 2010 г.

• Бакалавър “Английска филология”, ПУ “Паисий 
Хилендарски”, 2008 г.



Професионална квалификация

➢ Емпатия МВ- Център за индивидуално, групово и 
институционално развитие, Завършено психо-динамично 
обучение “Аз и нашият екип” за усвояване и развитие на 
уменията за работа в екип, 2011 г.

➢ Образователен център, семинар за преподаване на английски 
език, 2014 г.

➢ Сертификат за присъствие на Regional Cambridge Day, 2015 г.

➢ Сертификат за присъствие на National Cambridge Day, 2015 г.

➢ Участие в IELTS Teacher Training Workshop, 2015 г.

➢ ПГТ “Д-р Васил Берон”, участие в креативен лагер “Глобално 
училище- глобални мечти” , 2015 г. 

➢ Сертификат от Образователен център на тема: “21st Century 
Skills”, 2016 г.

➢ Сертификат за обучение на тема: Нови технологии в 
образованието”, 2016 г.



➢ AVO Language and examination center, участие в семинар за 
развиване на езиковите умения при В1 И В2, 2016 г. 

➢ Сертификат от Образователен център на тема: “Passport to 
Success” и “Life in the Fast Lane”, 2017 г.

➢ Сертификат зa присъствие на Regional Cambridge Day, 2017 г.

➢ Сертификат за присъствие на National Cambridge Day, 2017 г.

➢ Удостоверение Рег. № 72495/11.09.2017 г. за присъден 1 
квалификационен кредит на тема: Развиване на умения и 
компетентности по чужд език, ориентирани към Общата 
европейска езикова рамка в гимназиален етап.

➢ Удостоверение Рег. № 2406/17.07.2017 г. за присъден 1 
квалификационен кредит на тема: Професионално портфолио на 
учителя – технология на изграждане.

➢ Удостоверение Рег. № 23/2019 г. за присъден 1 квалификационен 
кредит на тема: Изнасяне на уроци по чужд език – ефективни 
методи на преподаване и управление на учебния процес. 

➢ Удостоверение Рег. № 03992/19-20.04.2019 г. за присъден 1 
квалификационен кредит на тема: Обучение по дигитални умения 
и ИКТ. 

Професионална квалификация



Опит

❑ 2010 - ПГТ “Д-р Васил Берон”, Велико Търново, учител по 

английски език

❑ 2008-2009 – Езиков център “Марконис”, Ботевград, учител по 

английски език

❑ 2006-2006 – Atlantic Ark Inn, Maine, USA, рецепционист

❑ 2005-2005 – Хелиос Палас, Слънчев бряг, рецепционист



Проекти
• 2015 - 2016 - Международен проект „We are on the same 

stage with our differences and similarities“ по секторна 

програма Еразъм + . 

• 2015 - международно предприемаческо състезание School 

Enterprise Challenge, участващи с темата “Rules of Nature -

the Natural Rules of Our Life”, победители в третия етап на 

състезанието. 

• 2016 - избрана за един от 13-те съветници от цял свят към 

School Enterprise Challenge Teacher Advisory Panel за 

период от 2 години. 

• 2017 - участие в международен проект “Motivating and 

Meaningful Education”.

• 2018  - участие в проекти по Еразъм +: Online Marketing 

Tools for VET Students, DISCussing OUR Stance for Europe, 

Think Green.



Педагогическа философия на 

учителя

Трудът на учителя е колкото отговорен, толкова и 
благодатен. Най-голямото признание е светлината в очите 
и усмивките по лицата на учениците, които са благодарни 
за това, което си им дал. Учителят работи с най-финото –
човешкия материал, затова човечността в отношенията 
учител – ученик е условие за успешна и добре свършена 
работа. Взаимното доверие, подкрепа, уважение, 
готовност за отдаване и работа в екип също са условия за 
успех. Учителят трябва винаги да е готов да отговори на 
нуждите на учениците си, но и винаги да изисква от тях, за 
да възпита и изгради достойни и отговорни млади хора. 

В работата си се стремя да дам на учениците си това от 
което имат нужда, да възпитам отговорности и ценности в 
тях, да формирам качества и умения, за да вървим заедно в 
една посока. 



Обратна връзка

• Телефон: 0894 454 441

• Email: poly1985@abv.bg

• Facebook: Poly Yankova

mailto:poly1985@abv.bg



