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Лични данни

Образование

Трудов стаж

Квалификационни курсове

по Наредба № 12/01.09.2016г. на МОН

Умения и компетентности

Цели в учебно-възпитателния процес



Лични данни

Име, презиме и фамилия: Георги Любенов Каръков

Настояща месторабота: Професионална гимназия по механизация на 

селското стопанство „Пейо Крачолов Яворов“ гр. Гоце Делчев

Националност: България

Адрес: гр. Гоце Делчев улица „Михаил Даев“ 11

Заемана длъжност: Старши учител по Физическо възпитание и спорт

Педагогически стаж: 14 години

Телефон: 0889526954

Е-mail: georgi_karakov@abv.bg



Образование
септември 1993 – септември 1997

Югозападен Университет ‘’Неофит Рилски’’

Град Благоевград 

Образователна степен: Магистър

Специалност: Учител по Физическо възпитание и спорт

Специализация: Спортно усъваршенстване - Тенис

септември 1987 – юни 1990

Техникум по електротехника  «Иван Гулев» - гр. Гоце Делчев

Специалност: Електронна техника

Профил: Промишлена електроника

Квалификация: Техник - електронна техника разряд VI /шести/



Трудов стаж

Септември 1997г. – септември 2004г.

III Основно училище „Братя Миладинови“ , II Основно училище 

„Гоце Делчев“ , НПГ „Димитър Талев“

Заемана длъжност: учител по Физическо възпитание и спорт

Септември 2004г. – септември 2012г.

ЕТ „Стоян Манолев“ гр. Гоце Делчев

Заемана длъжност: Продавач – консултант

Септември 2012г. – до сега

НПГ „Димитър Талев“ , ПГ по МСС „Пейо Кр. Яворов“ гр. Гоце 

Делчев



Свидетелство

за Пета Професионалноквалификационна степен

Регистрационен номер : 29684

Заповед номер : УД-602/13.11.2019г.

Софииски университет „Св. Климент Охридски“

Департамент за информация и усъваршенстване на 

учители.

Професионални квалификации



Свидетелство

за Чевърта Професионалноквалификационна степен

Регистрационен номер : 28911

Заповед номер : 302/21.10.2020г.

Тракийски университет Стара Загора

Департамент за информация и усъваршенстване на 

учители.

Професионални квалификации



Квалификации •

Разработване, внедряване и използване на 
интерактивни форми и методи в процеса на 
обучение.

Проведена от 19.11.2016г. до 26.11.2016г.
С продължителност от 16 академични часа,
от които 8 академични часа в присъствена 
форма от 26.11.2016г. до 26.11.2016г. За което са 
присъдени един квалификационни кредити.

Ръководител на обучаващата институция 
доц. д-р Иван Стойчев

Регистрационен номер : 14717/20.12.2016г.

Удостоверение



Квалификации Регистрационен номер : 2856/30.11.2017г.

Статут, права и задължения на педагогическия и 
непедагогическия персонал според наредбата на
ЗПУО 

Проведена на 17.11-29.11.2017г. с 
продължителност от 16 академични часа – 8 часа 
присъствено обучение и 8 часа самостоятелна 
работа, за което е присъден един 
квалификационен кредит.

Управител на „Център за обучение и 
квалификация на педагогически специалисти“
Проф. д-р Янка Тоцева

Удостоверение



Регистрационен номер: II-0083/5.11.2018г.

Интеркултурното образование като средство за 
превенция на отпадането от училище.

Проведена на: 1-2.11.2018г. с продължителност от 
16 академични часа , за което е присъден един 
квалификационен кредит.

Председател на Център за междуетнически 
диалог и толерантност „АМАЛИПЕ“ Деян Колев

Удостоверение



Регистрационен номер : VI-0093/11.09.2019г.

Работа с родители в мултикултурна среда: 
активизиране на родителите. Иновативни практики 
за подобряване взаимоотношенията с родителите.

Проведена на 11.09.2019г. с продължителност от 16 
академични часа, за което е присъден един 
квалификационен кредит.

Председател на Център за междуетнически диалог 
и толерантност „АМАЛИПЕ“ Деян Колев

Удостоверение



Регистрационен номер : 9435

Ефективната комуникация в училище –
детерминант на успешно педагогическо 
взаимодействие.

Проведена на 14-15.12.2019г. с продължителност 
от 16 академични часа ,за което е присъден еин
квалификационен кредит.

ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННО ОБРАЗОВАНИЕ
Директор: проф. д-р Тодор Мишев
Лектор: доц. д-р Генчо Вълчев

Удостоверение



Умения и компетентности:

1. Социални умения и компетентности:
Добри комуникативни умения и бързо адаптиране към средата.
Позитивно мислене, добра работа в екип, отговорност, коректност, организираност и сътрудничество
с колеги
Коректни взаимоотношения с учителския колектив и помощния персонал в училище.
Добри контакти с ученици и родители.
Не всеки ученик ще стане добър спортист, но аз проявявам необходимото уважение и стимулиране
на уникалността и индивидуалните способности на всеки ученик.

2. Организационни умения и компетентности:
Подготовка на ученици и отбори за участие в турнири и състезания.
Организиране и провеждане на вътрешно – училищни спортни състезания.
Организиране и провеждане на Общински спортни състезания.



Цели в учебно-възпитателния процес:

1. Формиране на двигателни умения и навици, развиване на физически 

качества и подобряване на координационните способности на учениците.

2. Затвърдяване и усъвършенстване на придобитите двигателни умения и 

навици, осъзнаване важността на спорта за здравето на организма и 

формиране на потребност от системни занимания с физически упражнения и 

спорт.

3. Насърчаване на интерес за участие в спортни занимания в свободното време.


