
на Костадин Илиев Енев

старши учител по БЕЛ и РЕ

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: Костадин Илиев Енев

Настояща месторабота: СУ «Н. Вапцаров» с. Карапелит, община Добричка, област

Добрич

Националност: Българин

Адрес: гр. Добрич, ул. «Отец Паисий» № 30, вх. Б, ет. 4, ап. 8

Образование: висше

Заемана длъжност: Старши учител в прогимназиален етап

Педагогически стаж: 34 години

E-mail: kostadin_enev@abv.bg



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
2. Образование 

Средно образование 

ПМГ „Иван Вазов“ 

гр. Добрич

1976 г. 

Висше образование 

Шуменски университет 

„Епископ Константин 

Преславски“

1982 г. 



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.1. Лични умения и компетентности

Майчин език Български език

Други езици

• Четене

• Писане

• Разговор 

Руски език 

Мн.добро

Мн.добро

Мн.добро



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.2. Социални умения и компетентности 

1. Коректен, креативен, лоялен.

2. Отлични комуникативни умения.

3. Ценящ личното достойнство на другите.

3.3. Организационни умения и 

компетентности

Участие в организиране на семинари и обучения 



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.4. Технически умения и компетентности

Работа с компютър 

Работа с аудио и визуална техника 



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
4. Квалификации

Сертификати / курсове и семинари

1. Курс по „Специфични умения за работа в комисията по БДП“ – 30.06.2017 г .- 2 

кредита 

2. Обучение на тема: „Успешно справяне с агресията в училище“ – 25.04.2017 г. 

3. Курс по „Иновативни подходи в обучението на деца и ученици по БДП“ – 04.10. –

08.10.2019 г. – 2 кредита 

4. Кръгла маса на тема: „Превенция на агресията, дискриминацията и груповата 

омраза в училище“ – 05.07.2019 г. 

5. Курс по медико-санитарна подготовка в школата на ИК на БЧК в с. Долни Лозен, 

април 1984 г. 



II. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

“ Щом престанат да четат, хората престават да мислят. “

Д. Дидро

Моята философия е, че в днешното технологично и динамично време,  

учениците трябва да са най-добре подготвени и обучени така, че възможно

най-добре да се реализират пълноценно в живота.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• Изготвяне на тематични разпределения.

• Планиране и подготовка на учебния процес.

• Провеждане на обучение по БЕЛ, РЕ и философия.

• 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 2019-2020 учебна година преподавам:

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

Издателство «Просвета, основано 1945 г.» по БЕЛ, РЕ за 8 и 9 клас

През 19161-2017 г. преподавам на 28 ученици в ЦДО (5-7 клас) – възпитател

През 2017-2018 г. преподавам на 28 ученици в ЦДО (5-7 клас) – възпитател

През 2018-2019 г. преподавам:

а) на 5а клас БЕЛ – 18 ученика

б) руски език, 7 клас – 24 ученика, 8 клас – 17 ученика, 9 клас – 14 ученика.

в) ИП: 5 а клас – 18 ученика, 5б клас – 20 ученика, 6 клас – 24 ученика, 7 клас – 22 ученика, 8 клас – 17 ученика, 9 клас – 14 ученика

Учебен предмет клас Брой ученици

БЕЛ 8, 9 21, 12 

РЕ 8, 9, 10 21, 12, 14 



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:

• Издателство „Просвета, основано 1945 г.“ по философия за 8, 9, 10 клас

Философия 8, 9, 10 21, 12, 14 



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
2. Методи на преподаване

 Решаването на философски задачи играе огромна роля във философското образование.

 Решаването на задачи в обучението по БЕЛ, РЕ и философия е и цел и средство на обучение.

Мястото и функциите на задачите в обучението по БЕЛ, РЕ и философия винаги се определят в

зависимост от целите на обучението.

 В работата си, се стремя да давам и показвам задачи от реални житейски ситуации, за да могат

учениците да разберат значимостта и ползата от изучаването на български и руски език.

 В уроците си използвам педагогически технологии с насоченост към активиране и оптимизиране на

работата с учениците.

 Особено място в уроците ми заема прилагането и ползването на текстове. Чрез тяхното приложение

се повишава интересът към урока, дава се възможност за индивидуална изява, развиват се умения

за мислене и междупредметна връзка, надгражда се общата култура.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
3. Резултати от педагогическата дейност

Резултати от изпити на ученици

Входно - изходни нива Година : Входно: 4.50 - Изходно 5:20

Резултати на ученици от състезания, олимпиади: не Име състезание: брой участници: брой/вид достижения/година    не 

Награди/медали на ученици:  не 
Години/Име/Медал     не

2019-2020 г. Входно ниво: Междинно ниво: 

БЕЛ: 8 клас, ср. успех 2,61 БЕЛ: 8 клас, ср. успех 3,23 

9 клас, ср. успех 2,66 9 клас, ср. успех 3,16 

РЕ:   8 клас, ср. успех 3,33 РЕ:    8 клас, ср. успех 3,28 

9 клас, ср. успех 3,58 9 клас ср. успех 3,25 

10 клас, ср. успех 3,50 10 клас, ср. успех 3,64

Философия:

9 клас, ср.успех 3,66

Философия: 

8 клас, ср. успех 3,23 

10 клас, ср. успех 3,36 9 клас, ср. успех 3,33 

10 клас, ср. успех 3,64 



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
4. Класно ръководство

Не 



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
5. Извънкласни дейности

Проект „Подкрепа за успех“ 

Занимания по интереси 



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
6. Обратна връзка

Консултации с ученици 

Извънкласна работа с ученици  



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
7. Друго

Участие във вътрешноучилищната квалификационна дейност:

Създаване на професионално учителско портфолио 



V. САМОНАБЛЮДЕНИЕ

ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ

Коя е най-силната ми страна като учител? Владея до голяма степен учениците

Какво най-много би искала да променя в 

своето преподаване? 

Да бъда по-строг и взискателен.

Как мотивирам изявените ученици? Чрез морални награди 

Как мотивирам не толкова изявените 

ученици? 

Чрез посочване на резултатите, постигнати от по-добрите

Какви са трите най-важни неща, които 

новопостъпващите учители в моята област 

трябва да знаят, за да бъдат ефективни?

Да скъсат дистанцията учител-ученик. 

Да преподават материала на достъпен за учениците език.

Да са добре подготвени за час. 

Какви нови стратегии за преподаване съм 

опитвала през последните години?

Не съм опитвал нови стратегии. 

Какво съм научила от стратегиите, които са 

били успешни?

Ученикът да бъде заинтересован и предразположен да усвоява 

преподавания учебен материал.



ПОРТФОЛИОТО Е ОТВОРЕНО И ПОДЛЕЖИ НА 

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛВАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ.


