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Общи данни 
Заемани длъжности Старши учител по физическо възпитание и спорт 

Професионално- 

квалификационна степен  

  ТРЕТА 

Награди   1999г.СВИДЕТЕЛСТВО за вписване в Почетната книга ,,Дарования и 

постижения” на Община Габрово 

  2002г.,,УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА” 

  2009Гг.ГРАМОТА за принос в обучението и развитието на ученици със 

значими резултати през учебната 2008-2009г.вписани в Почетната книга 

,,Дарования и постижения” на Община Габрово  

  2010г. ГРАМОТА за съпричаснотта по организирането и провеждането 

на проявата ,,ЗА СПОРТА НЯМА ГРАНИЦИ”   ТУ – гр.Габрово 
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Обучение и квалификации форми 
1. Дати (период на обучение)     40 часа м.ноември 2006г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Национален педагогически център гр.София 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Базови и специфични компютърни умения 

2. Дати (период на обучение)      16 часа м.декември 2006г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Национален педагогически център гр.София 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Правилознание и методика на преподаването по 

волейбол и баскетбол 
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Обучение и квалификации форми 
3. Дати (период на обучение)  16 часа м.април 2012г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

,,ВЕДА КОНСУЛТ”ЕООД – ГР.ГАБРОВО 

   Център за професионално обучение 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Социална работа с деца и семейства в риск 

4. Дати (период на обучение)   8 часа 18.10.2014г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

РААБЕ България /проф.Татяна Янчева 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Разработване на мотивационни модели за работа с 

учениците е часовете по фвс 
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Обучение и квалификации форми 
5. Дати (период на обучение) 14 часа 13.112015-14.11.2015г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ТУ-Габрово ЦЕНТЪР ЗА СЛЕДДИПЛОМНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Взаимодействие училище-семейство 

6. Дати (период на обучение) 8 часа 27.02.2016г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ПРОТЕКТА-център за иновации в образованието 

 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Спорт и подвижни игри в урочната и извънурочната 

Дейност 
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Обучение и квалификации форми 
7 Дати (период на обучение) 09.04.2017г.   /0.5 кредита/ 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

СУ,,Св.Климент Охридски”   ДИУУ – гр. София 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Професионални умения на учителя    

8 Дати (период на обучение) 17.05.2017г.   /0.5 кредита/ 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Синдикат на българските учители 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Образование в мултикултурна среда 
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Обучение и квалификации форми 
9 Дати (период на обучение) 19.05.– 21.05.2017г. / 1 кредит / 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ТУ – ГАБРОВО   Център за следдипломна 

квалификация 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Умения за ефективно презентиране 

10 Дати (период на обучение) 25.05.—28.05.2017г.  / 1 кредит/ 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ТУ – ГАБРОВО   Център за следдипломна 

квалификация 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Насилието,агресията и тормоза в училищната среда 
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Обучение и квалификации форми 
11 Дати (период на обучение) 27.10.—29.10.2017г.  / 32 часа/  2кредита 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

НСА ,,Васил Левски” гр.София 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Български народни хора и танци в уроците по 

физическо възпитание 

12 Дати (период на обучение) 19.06.2017г. до 21.06.2018г. - III та  ПКС 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

СУ,,Св.Климент Охридски”   ДИУУ – гр. София 

 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Развитие на комуникативни умения.        

Едногодишна професионално педагогическа 

специализация по специалност  ФВС. 
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Учебни предмети, по които преподава 
педагогическият специалист 

 

 

Учебни предмети  

от общо образование- 

 физическо възпитание и спорт 
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Доказателства за постиженията, отразяващи успехите 
- лични и на учениците 

• грамоти 
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Документи за практическото приложение на усвоените 
знания и придобитите умения 
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Доказателства за постиженията, отразяващи 
успехите - лични и на учениците 

  

 

• награди; 

• грамоти; 

• благодарствени писма; 

 

13 
Републикански ученически игри 

по тенис на маса гр. Момчилград 1995г.- 

 II място 



Доказателства за постиженията, отразяващи 
успехите - лични и на учениците 

 

 

• награди; 

• грамоти; 

 

  

14 
Републикански ученически игри 

по плуване гр. Бургас1997г.- 

 IV място 



Доказателства за постиженията, отразяващи 
успехите - лични и на учениците 

 

• награди; 

• грамоти; 
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Републикански ученически игри 
по лека атлетика гр. Русе1998г.- 

II място 



Доказателства за постиженията, отразяващи 
успехите - лични и на учениците 

 

 

• награди; 

• грамоти; 

 

  

16 
Републикански ученически игри 

по лека атлетика гр. Варна 2000г.- 

  V място 



Доказателства за постиженията, отразяващи 
успехите - лични и на учениците 

  

 

• награди; 

• грамоти; 

 

  

17 
Републикански ученически игри 

по лека атлетика гр. Пловдив 2001г.- 

 IV място 



Доказателства за постиженията, отразяващи 
успехите - лични и на учениците 

 

 

• награди; 

• грамоти; 

 

 

18 

Републикански ученически игри 

по волейбол гр. Смoлян 2009г.- 

 VI място 



Работа в качеството на класен 
ръководител/ ръководител група  

Анализ на успеваемостта, ниво на 
достигнати знания 
Брой ученици, с наложени наказания 

 среден успех на класа   ДОБЪР 4.00 

 
 
 
    

Информация за дейности на класа 
/групата/ в училищни и 
извънучилищни мероприятия 

 Участие във факелно шествие по повод деня на народните будители. /01.11.2018г./ 

Скали за оценка - начини за 
поощряване и мотивация 

  

Сведения за работа с родителите  Имате ли форма за обратна връзка? -обратна връзка от 
РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ -1/индивидуални срещи с 

родители.2/разговор по телефон.3/родителски срещи 

с присъствието на ученици.4/посещение по домовете. 

Други документи доказващи 
дейности с класа 
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Работа в педагогически колектив, в методични 
направления, с ръководството или с външни 

звена 
Съвместни инициативи с колеги от 
текущото училище 
  

Име инициатива, брой участници, име на друг 
преподавател, цел, резултати 

Съвместни инициативи с колеги от 
други училища 
  

Име инициатива, брой участници, име на друг 
преподавател, цел, резултати 

Съвместни инициативи с училищно 
настоятелство 
  

  

Други дейности  Участие в различни комисии. 
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Информация за приноса за подобряване 
на материално- техническите условия 

 1.Участие в проекти. 

 2.Поддръжка на материалната база. 

 3.Ежегодно обогатяване на материалната база. 

 4.Използване на технически средства /лаптоп, касетофон/. 

 5.Използване на табла, схеми, снимки. 

21 



Философия на преподаване 

Моята философия на работа е ориентирана към : 

 1. Повишаване интереса и мотивацията на ученика за работа и спорт,  към 

способноста му да прилага усвоените знания и умения. 

 2. Добро физическо развитие, като важен фактор за пълноценна реализация 

в живота. 

 3. Формиране на устойчива нагласа и мотивация за занимания със спорт през 

целия живот, като условие за здраве и дълголетие. 

22 


