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• Завършил съм Националната спортна академия „Васил 
Левски“ със ОКС  Бакалавър, специалност „Физическо 
възпитание“. Втора специалност „Спорт“ с ПК 
„Треньор по футбол“.

• Магистърската ми степен е по специалността „Спорт и 
сигурност в системата на МВР и БА“, отново 
придобита в Националната спортна академия „Васил 
Левски“.

• От 2004 до 2019 година, съм учител по ФВС в ПГЗ 
“Стефан Цанов", град Кнежа, като успоредно с това, 
преподавам часове по спорт в НУ „Кнежица“ и НУ 
„Никола Вапцаров“

Обща информация и 
професионален опит



Философия на преподаване

• Добър е този учител, който пише на учениците си 
желаните оценки , а този , който съумее да предизвика 
интерес към предмета си.

• Оценката е критерий за успеваемост, а не метод за 
наказание.

• Практиката ми ме е научила, че най-добри резултати 
се постигат, когато дистанцията учител-ученик е 
скъсена максимално. Когато децата видят в 
преподавателя си и приятел , с когото могат да 
споделят и да поискат съвет за извън предметни теми, 
тогава и отношението към преподаваната учебна 
дисциплина де променя.



Моята отговорност

• През учебната 2019 –2020 година преподавам 
дисциплината „Физическо възпитание и спорт“ на 
общо 16 паралелки, от които 8 в начални училища и 8 
в ПГЗ „Стефан Цанов“.

• Най-малките ученици, на които преподавам да в 1 
клас, а най-големите в 12 клас;

• Класен ръководител съм на 12 клас в ПГЗ „Стефан 
Цанов“.

• Треньор съм на отбора по Волейбол към ПГЗ „Стефан 
Цанов“ и съм активен футболист към местния отбор 
по футбол „Мизия“ гр. Кнежа.



Методика на обучение

В работата си се придържам стриктно към следните 
методи за обучени:

•Методи за осъществяване на двигателна дейност по 
физическо възпитание;

•Методи за проверка и оценка, за контролиране и 
отчитане на дейността по физическо възпитание;

•Методи на възпитание на нравствени, естетически и 
трудови навици в процеса на физическо възпитание



Методика на преподаване
Иновационни технологии

• Ефективността на обучението по физическо 
възпитание и спорт налага пробирането и 
прилагането на иновационни форми и методи, каквато 
е екипната организацияна учебния процес по 
физическо възпитание и спорт. Тя е разновидност на 
груповата организация, в която се акцентира на 
конкуренцията между групите като стимул за 
постигане за по-кратко време на по-добри резултати и 
е подходяща форма за провеждане на уроците по 
физическо възпитание и спорт.



Методика на преподаване
Основни методически средства

• Образователни учебни планове, програми и учебно-
методическа литература;

• Използване методите на обучение.

• Използване методи на организиране на двигателната 
дейност.

• Използане на методи за физическо натоварване.

• Използване методи на проверка и оценка.

• Използване методи на възпитание.

• Използване методи на интензификация на учебния 
процес



Извънкласни организационни 
дейности

• Подготовка и участие в градско състезание по волейбол момчета  
2017 година – спечелено първо място

• Подготовка и участие в градско състезание по волейбол момчета  
2018 година – спечелено първо място

• Подготовка и участие в общинско състезание по волейбол 
момчета  2017 година – спечелено първо място

• Подготовка и участие в общинско състезание по волейбол 
момчета  2018 година – спечелено второ мяст

• Подготовка и участие в областно състезание по волейбол 
момчета  2018 година – спечелено второ място;

• Подготовка и участие в общинско състезание „Ден на 
европейския спорт“ - волейбол  2019 година – спечелено първо 
място



Извънкласни 
организационни дейности

Първо място на общинско 
състезание по футбол 2016

Годишни спортни награди 
2017 година – Община Кнежа



Извънкласни организационни

дейности



За здравето на човек може да се съди по това, от 

какво взима по две наведнъж – хапчета или стълби.

Джоан Уелш

2019 година.
Настоящото портфолио, може да бъде променяно и коригирано, съгласно настъпващи 

промени.


