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I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
1. Лични данни

Име: Росен Стоянов Петров

Настояща месторабота: СУ «Никола Вапцаров»

Националност: Българин

Адрес: Гр. Добрич

Образование: Висше

Заемана длъжност: Старши учител в ЦДОУД

Педагогически стаж: 24 години

E-mail: rosen_1960@abv.bg

mailto:rosen_1960@abv.bg


I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
2. Образование 

Средно образование

Първа политехническа гимназия в гр. 

Добрич

Висше образование

Шуменски университет- биология и 

химия



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.1. Лични умения и компетентности

Майчин език Български език

Други езици

• Четене

• Писане

• Разговор 

Руски / френски 

Добро/мн.добро/отлично

Мн.добро/ добро

Добро/добро

Добро/добро



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.2. Социални умения и компетентности 

* Коректeн, kреативeн, лоялeн, адаптивeн, уверен, инициативeн

* Отлични комуникативни умения - устни, писмени и умения за работа в екип при 

вземането на решения

* Ценящ личното достойнство на другия и зачитащ неговите права

* Умения за носене на отговорност и преодоляване на трудности

* Отлични умения за решаване на проблеми

* Позитивен, създаващ позитивна среда около себе си и  мотивиран и умеещ да 

мотивира за успех 



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.4. Технически умения и компетентности

* работа с операционна система Windows,  

* отлично владеене на Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint) 

* интернет  - Explorer, Firefox, Google Chrome 

* работа с интерактивна дъска 

* работа с офис техника 

* работа с мултимедия 

* работа с аудио  и визуална техника 

 



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
4. Квалификации

Сертификати / курсове и семинари

• ДМОМ при ВУМ; Удостоверение № 0073 от 14.12.2018г. За 

завършен квалификационен  курс „Подготовка на 

професионално портфолио- философия, технология, 

практически проекции. Планиране и организиране на 

учебния процес  “ с присъден 1 квалификационен кредит

• ДМОМ при ВУМ; Удостоверение № 0017 от 20.01.2020г. За 

завършен квалификационен  курс „Научно-методически 

аспекти на организация на училището и  на процеса на 

обучението“ с присъдени 2 квалификационни кредита

• Пета професионално-квалификационна степен.



II. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

• Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и 

опита си в това отношение, търпи критики и умее да приема съвети.

• Учителят трябва да вижда труда и постиженията на учениците и да не 

се скъпи на похвали.



II. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

• Като съвременен учител не само преподавам и оценявам постиженията на учениците, но се стремя да 

предизвикам интереса им , да ги мотивирам да се развиват и да бъдат по-успешни. Тъй като всеки човек 

има силни и слаби страни, целта ми е да открия и разпозная най-доброто у учениците. Търся начини да 

спечеля доверието им, за да обикнат предмета и училището, но в същото време да запазя отношенията 

учител- ученик.

• В своята работа се стремя към сътрудничество и обмен на усвоени знания между учител и ученик, да 

подкрепям познавателното и личностното им развитие.  Насочвам вниманието им към практическото 

приложение на изучавания материал.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• Изготвяне на тематични разпределения.

• Планиране и подготовка на учебния процес.

• Провеждане на обучение в групата за ЦДОУД



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• Формиране у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност и

самодисциплина и възпитаване в самостоятелност и поемане на отговорност за собственото им учене,

действия и поведение.

• Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния процес.

• Сътрудничество и участие съвместно с другите педагогически специалисти в екипи за подкрепа на

личностното развитие на учениците, обсъждане на проблеми, обмяна на добри практики.

• Опазване живота и здравето на учениците.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2018-2019 учебна година преподавам:

Учебен предмет клас Брой ученици

Общообразователни

предмети

IV група ЦДОУД 5-7 клас 28

Издателствата „Просвета 

и „Булвест 2000“



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2019-2020 учебна година преподавам:

Учебен предмет клас Брой ученици

Общообразователни 

предмети

III група ЦДОУД 5-7 клас 28

Учебниците на 

издаделствата

„Просвета“ и „Булвест

2000“



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• Планиране и подготовка  на уроците от общообразователните предмети.

• Организиране на самоподготовката по общообразователните предмети.

• Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники, които дават оптимален резултат в конкретна 

учебна ситуация, отговарят на различни образователни потребности на учениците и мотивират учениците и 

стимулират личностното им развитие. Обогатяване на учебния процес с интересни факти и занимателни елементи.

• Използване на учебно-технически средства и материали.

• Формиране на положителни нагласи към ученето, изграждане на стратегии за активно и самостоятелно учене и за 

учене през целия живот.

• Формиране у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност и 

самодисциплина и възпитаване в самостоятелност и поемане на отговорност за собственото им учене, действия и 

поведение.

• Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния процес.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
2. Методи на преподаване

 В организацията, подготовката и осъществяването на учебния процес търся и прилагам максимално

ефективната комбинация от методи - словесни, нагледни, практически, които залагат на повишена

диалогичност и действеност в учебния процес.

 Основни методи, които прилагам са: учене чрез опита; обучение чрез казуси; обучение, базирано

на разрешаването на проблеми, самостоятелно учене, учебни дискусии, интерактивни методи,

игрови методи. Изброените методи предполагат използването на разнообразни форми на организация на

дейностите - индивидуална работа, работа в екип, групова работа, колективна работа. Развитието на

личности с критически умения постигам чрез форми като беседи, дискусии, дебати. Старая се да

въвеждам интегративен подход в обучението, базиран на между предметността,което предполага

използването и на общо дидактически принципи, подчинени на конкретната образователна концепция.

Използвам подходящи образователни техники и различни методи на подготовката в зависимост от 

методическата единица, учебните планове и програми и  специфичното за учебния предмет биология и 

Човекът и природата. 

 В часовете по самоподготовка по математика, се стремя да давам и показвам задачи от реални

житейски ситуации, за да могат учениците да разберат значимостта и ползата от математика



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
2. Методи на преподаване

 В работата си залагам на индивидуалната работа с учениците в зависимост и индивидуалните

потребности на всеки по отделните учебни предмети

 В уроците си използвам педагогически технологии с насоченост към активиране и 

оптимизиране на работата с учениците.

 Особено място в заниманията по интереси заема формирането на умения и придобиване на 

сръчности, прилагането и ползването на ИКТ.  



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
3. Обратна връзка

 Като форма на обратна връзка използвам проверка на домашна работа, тестове, създаване

на презентации и работа по проекти. Не възприемам оценката като единствена важна информация, а 

отделям и време за въздействащи преживявания, свързани с обратната връзка

 Прилагам индивидуални писмени контролни  на които поставям оценки за проследяване развитието 

на учениците ,изоставащи в изучаването на учебния материал.

 Винаги върху писмените работи пиша рецензии, за да могат учениците да обърнат внимание на 

области, в които имат пропуски.

Обратна връзка за учениците получавам и от учителите по общообразователните предмети

Считам,че учениците могат да ме коригират по отношение на моето поведение и начин на преподаване 

чрез попълване от тях на анонимна анкета  по следните 2 въпроса:

-какво ме отличава от останалите учители?

-какви слабости откриват в мен и какви препоръки  ми дават.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
4. Друго

Участие във вътрешноучилищната квалификационна дейност:

• „Необходими документи при осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно

развитие“

• „Създаване на професионално учителско портфолио“

“Ако искаш резултати за година, посей семена. 

Ако искаш резултати за 10 години, посади дърво. 

Ако искаш резултати за цял живот, развивай хората.” 

/Хун Шунг Цу/ 



IV. БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Формално, неформално и самостоятелно учене с цел повишаване на 

професионалната пригодност, мобилност и социална интеграция. 

Да се включвам в обучителни курсове за прилагане на модерни

дидактически средства



V. САМОНАБЛЮДЕНИЕ

ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ

Коя е най-силната ми страна като учител? Умение да изслушвам учениците

Какво най-много бих искал да променя в 

своето преподаване? 

Включването на ИКТ в почти всички уроци и промяна на съотношението-

беседа- ИКТ в полза на последните.

Как мотивирам изявените ученици? -справедлива качествена оценка

Как мотивирам не толкова изявените 

ученици? 

Поощрения за всяко положено усилие и положителни резултати

Какви са трите най-важни неща, които 

новопостъпващите учители в моята област 

трябва да знаят, за да бъдат ефективни?

• Търпение

• Толерантност

• Справедливост

Какви нови стратегии за преподаване съм

опитвал през последните години?

По литература- обучение чрез драматизация

Какво съм научил от стратегиите, които са 

били успешни?



ПРИЛОЖЕНИЯ



Бинарен урок сред природата



занимания по интереси- защо листата пожълтяват               Работа в екип



група за коледарски песни

да изучаваме природата







ПОРТФОЛИОТО Е ОТВОРЕНО И ПОДЛЕЖИ НА 

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛВАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ.


