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Забележка:Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и 

актуализиране във всеки един нов момент от дейността ми като учител.



 Дата на раждане 26.09.1959 година

 Пол: мъж

 Националност: българска

 Месторождение: гр. Павел

 Адрес: 5800 гр.Плевен, ул.“Заменхов“ 15,ап. 37

 Телефон: 0878970713

 E mail: botiobotev@abv.bg



 Форма на обучение-дневна

 Вид обучение-целодневна

 Специалност- футбол 

 • Педагогически стаж- 5 години



Диплома за висше образование 

„Д. А. Цонев„ - гр. Свищов

Серия  А 83  N 013867/ 17.07.1985 год.

Професионална квалификация – Финанси, 

кредити и застрахователно дело, профил 

“Финансово дело”



Професионално-квалифиционно развитие:

Диплома за преквалификация –

Национална спортна академия 

Център за следдипломна 

Квалификация – гр. София

Рег.N 194/ 18.02.1993 год.

Професионална квалификация –

Треньор по футбол



Професионално-квалифиционно развитие:

Удостоверение–

Национална спортна академия  

“Васил Левски” - гр.София

Рег.N 04921/ 21.07. 2015 год.

Професионална квалификация –

Биохимия и биохимия на 

физическите упражнения



Свидетелство за 

професионалноквалификационна

степен – Рег.N 19571/2017 год.

Софийски университет „Св. Климент 

Охридски” –

Департамент за информация и 

усъвършенстване на учители.

Професионално-квалифиционно развитие:



Професионално-квалифиционно развитие:

-Удостоверение  БДП-К 955/54 / 23.11.2016 г. - Курс„ Методика на 

обучението на деца и ученици по БДП”

-Удостоверение № 79 / 21.12.2016 г. - „Прилагане на новите учебни

програми и стандарти”

-Удостоверние №9 / 02.05.2017 г. - „Презентационни умения”

-Удостоверение №161 – 100 / 27.06.2017 г. - „Съвременни стратегии за 

справяне с деца и ученици с обучителни трудноси”



-Удостоверение № 1870 / 20.06.2017 г. - „Учителят като класен

ръководител. Коментар върху нормативната уредба, 

необходина на класния ръководител.”

- Свидетелство за професионалноквалификационна степен –

Рег.N 19567/2017 год.

Софийски университет „Св. Климент Охридски” –

Департамент за информация и усъвършенстване на учители.

Професионално-квалифиционно развитие:



1.ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и 
опита си в тава отношение, търпи критики и умее да приема съвети. 

Моята философия на преподаване поставя в центъра на учебно 
възпитателния процес ученика, с неговата познавателна, емоционална и 
творческа дейност. Необходимо е да му се даде възможност да мисли, да 
твори, да се учи от грешките си. Смятам, че всички ученици имат силни 
страни и целта на образованието е да ги идентифицира и 
награждава. Учителя трябва да вижда труда и постиженията на учениците 
и да не се скъпи на похвали. Моята роля преди всичко е да ги науча 
да мислят, да открия и развия таланта и способностите им, да им дам 
съвет и помощ, винаги когато има нужда. 

II . Педагогическа дейност



Като учител по вид спорт преподавам на

учениците от младша възраст , по предмет

– футбол



 Дейността ми като преподавател е свързана с

осъществяването на организационни връзки,

взаимоотношения и взаимодействие с :

• Учениците;

• Техните родители;

• Учители и възпитатели от моето и друго училище;

• Управленчески и административен персонал на основното

училище;

• Експерти от РУО и МОН;

• Институти и звена за квалификация;



o Разработване на тематични, годишни работни планове

за разпределение на учебния материал по учебни

предмети.

o Подготовка за следващи учебни часове.

o Консултативна дейност на ученици, обучавани в 

дневна форма на обучение.

o Работа и водене на училищна комуникация и

документация.



o Оптимизъм по отношение развитието на детето.

o Акцентиране върху силните страни на характера и

способностите на учениците.

o Разкриване и насърчаване на реалните интелектуални и

практически способности на ученика.

o Обективност при оценяването.

o Преподаването ми да води до динамично и възходящо

развитие на знанията и уменията на учениците.



o Изработване на програми по ЗП за учениците
от 9 и 10 клас.

o Разработване на входни нива и тестове за
оценяване по преподаваните предмети.

III.Научно –методическа дейност



Съвместно с директор, учители и моите ученици

участвам в организирането, подготовката и 

обслужването на училищни тържества и 

мероприятия на училищно ниво.




