
На ПЕТКО ГЕОРГИЕВ

старши учител по физическо възпитание 

и спорт

в СУ „Никола Вапцаров“

c.Карапелит



СЪДЪРЖАНИЕ

Общи сведения

Философия на преподаването

Педагогическа дейност

Методи на преподаване

Обратна връзка

Бъдещи планове

Самонаблюдение

 Приложения



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
1. Лични данни

Име:

Настояща месторабота: СУ «Никола Вапцаров»

Националност: българска

Адрес: Гр. Добрич

Образование: полувисше

Заемана длъжност: Старши учител по физическо възпитание и спорт

Педагогически стаж: 38 години

E-mail: petko52georgiev@abv.bg



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
2. Образование 

Средно образование

Техникум по механотехника Гр. Добрич

Полувисше образование

ИПУ“Дочо

Михайлов“

Гр. Силистра



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.1. Лични умения и компетентности

Майчин език Български език



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.2. Социални умения и компетентности 

3.3. Организационни умения и компетентности

* Умения за работа в екип

* Отлични комуникативни умения – устни и  писмени

* 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 

• Организационни умения

• Работа с компютър и Интернет



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
4. Квалификации

Сертификати / курсове и семинари

• Пета професионално – квалификационна степен –

ИПКУ“Д-р Петър Берон“ – Варна, 1997 г.

• Спортен съдия – футбол –ОС на БСФС – гр. Добрич, 

1983г. 

• Удостоверение за курс за опресняване и обогатяване 

на знанията по физическа култура и спорт – ИПКУ „Д-

р Петър Берон“ – гр. Варна – 1988 г. 

• Свидетелство за професионална квалификация  -

„Индустриални отношения“ – Център за 

професионално обучение на КНСБ – гр. София – 2014 

г.

• Удостоверение за професионална квалификация за 

работа в  училищна комисия по БДП – Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“ – 2011 г.



• Удостоверение за професионална квалификация –

Методика на обучение по БДП 5 – 8 клас – Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“ – 2010 г.

• Серификат за участие в практически семинар –

„Управление а кризисни ситуации в училищната 

институция. Умения за действия при бедствия и кризи“ –

РАБЕ България – 2013 г.

• Серификат за участие в квалификационен семинар –

„Планиране и организиране  на учебно – образователния 

процес по БЕЛ“ – РИО Добрич – 2013 г. 



II. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

• Учителят е този, кото трябва да намери подхода към всеки

ученик, да открие неговите силни страни и да ги използва в 

часа, за да накара детето да се чувства пълноценно.

• Необходимо е да се търсят нови форми и методи на обучение и 

преподаване, за да бъде ученикът активен участник в 

обучението.

• Повишаване на мотивацията и интереса на учениците.

• Изграждане на качества в учениците, необходими за добра 

реализация в живота.



 Добрият личен пример на преподавателя.

 Диалогичност в учебния процес.

 Философията ми на преподавател по ФВС е свързан със сентенцията: „Здрав дух 

в здраво тяло“.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• Изготвяне на тематични разпределения.

• Планиране и подготовка на учебния процес.

• Провеждане на обучение по

• Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники, които:

- дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация;

- отговарят на различни образователни потребности на учениците;

- мотивират учениците и стимулират личностното им развитие;

- реализират вътрешно-предметни и междупредметни връзки;

• Формиране на положителни нагласи към ученето като ценност и изграждане на стратегии за

активно и самостоятелно учене и за учене през целия живот.



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.

• Провеждане на консултации с ученици.

• Опазване живота и здравето на учениците.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2016-2017 учебна година преподавам:

В работата си използвам учебници, учебни тетрадки, компактдискове и тестове на следните издателства:

«Просвета - 1945»

Учебен предмет клас Брой ученици

БЕЛ 8 клас 22

ФВС 5 клас 18

ФВС 6 клас 19

ФВС 7 клас 23

ФВС 8 клас 22



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2017-2018 учебна година преподавам:

В работата си използвам учебници, учебни тетрадки, компактдискове и тестове на следните издателства:

Учебен предмет клас Брой ученици

БЕЛ 5 клас 26

ФВС 5 клас 26

ФВС 6 клас 22

ФВС 7 клас 19

ФВС 8 клас 18



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2018-2019 учебна година преподавам:

В работата си използвам учебници, учебни тетрадки, компактдискове и тестове на следните издателства:

«Просвета-1945г»

Учебен предмет клас Брой ученици

БЕЛ 6 клас 25

ФВС 5 А клас 18

ФВС 5 Б клас 18

ФВС 6 клас 25

ФВС 7 клас 22

ФВС 8 клас 19



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2019-2020 учебна година преподавам:

В работата си използвам учебници, учебни тетрадки, компактдискове и тестове на следните издателства:

Учебен предмет клас Брой ученици

ФВС 5 клас 21

ФВС 6 клас 20

ФВС 7 клас 24

ФВС 8 клас 22

ФВС 9 клас 14

ФВС

Тех. и предпр.

ИИ

10 клас

7 клас

7 клас

15

24

24



Педагогически дейности:

 Основните цели на обучението по ФВС е да формира двигателни способности на ученика, 
подобряване на функционалните възможности и защитни функции на организма към 
неблагоприятното въздействие на околната среда, представа за красивото, хармоничното и 
естетическото в движенията и в поведението.

 Целите могат да бъдат постигнати като се създаде организация на цялостния учебен процес 
по предмета.

 Изготвяне на тематични разпределения по класове за всяка учебна година.

 Ежедневно планиране и подготовка на учебния процес  за всеки час.

 В работата си като учител по ФВС използвам:

- Методи за осъществяване на двигателна дейност;

- Методи за проверка и оценка, за контролиране и отчитане на дейността по ФВС;

- Методи за възпитание на нравствени ценности, естетически и трудови навици в процеса на 
физическото възпитание.



 В методиката на преподаване използвам:

- Индивидуалния метод за постигане на съвършенство в техническото изпълнение на 

движенията и упражненията;

- Груповата организация - чрез нея търся конкуренцията между групите за постигане на по –

добри резултати;

- Методи за физическо натоварване; 

- Методи за проверка и оценка;

- Методи на възпитание; 

- Методи за интензификация на учебния процес.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
3. Резултати от педагогическата дейност

Резултати от

входно - изходни нива участие в състезания - резултати

Входното и изходното ниво на физическите качества на 

учениците се оценяват по следните тестове: 

До 2018/19 учебна година

- Гладко бягане 50 м 

- Гладко бягане 300 – 600 м 

- Скок дължина от място

- Хвърляне на плътна топка 

- Ловкост

- Пъргавина

- Познаване на правилника на спортните игри

- През годините средния успех на учениците по ФВС е 

между 4,50 и 5,50.

Ученическите отбори по баскетбол, хандбал, лека атлетика, тенис на 

маса, шах и футбол винаги са участвали в общински, 

окръжни(областни) първенства и са се представяли достойно.

Много добро представяне – 1992 година – Републиканско селско

първенство по лека атлетика за момчета и момичета.

Класиране, медали:

Николинка Минкова – 800м гладко бягане – сребърен медал;

Фирдес Ниази – висок скок – бронзов медал;

Георги Иванов – 800 м гладко бягане – бронзов медал;

Отборно класиране: момичета 4 място, момчета - 5

В училището има изграден отбор МПО»Млад огнеборец» - редовен

участник е общински и областни първенства.

- От 2012 г. До 2018 г. – Областен оюпървенец и участник в 

републикански състезания.

- Общински първенства:

- Момчета футбол: 2017 г.  II място, 2018 г. – II място, 2019 г. – V място;

- Лека атлетика момчета, момичета – комплексно класиране 2017, 

2018, 2019 г. – I място



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
4. Класно ръководство

Класен ръководител на 7 клас



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
5. Извънкласни дейности,

Проект „Подкрепа за успех“

Занимания по интереси

Проект „Твоят час“



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
6. Обратна връзка

Консултации

Тестове



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
7. 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. 



V. САМОНАБЛЮДЕНИЕ

ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ

Коя е най-силната ми страна като учител? Умението ми да общувам с учениците.

Какво най-много би искал да променя в 

своето преподаване? 

Да използвам повече интерактивни методи.

Как мотивирам изявените ученици? С участие в допълнителни спортни занимания

Как мотивирам не толкова изявените 

ученици? 

Показвам им ползата от спорта.

Какви са трите най-важни неща, които 

новопостъпващите учители в моята област 

трябва да знаят, за да бъдат ефективни?

• Знанията, дисциплината и уменията за работа в екип.



ПРИЛОЖЕНИЯ





























ПОРТФОЛИОТО Е ОТВОРЕНО И ПОДЛЕЖИ НА 

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛВАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ.


