


   ДИМИТЪР  ДИМИТРОВ 

 СТАРШИ УЧИТЕЛ 

 

СОУ “Ангел Каралийчев” 

гр. Стражица, обл. Велико Търново 



 СЪДЪРЖАНИЕ  НА  ПОРТФОЛИОТО: 

 

 Общи сведения 

   - Лична информация 

   - Професионални умения и компетентности 

  Педагогическа и научно –  

         методическа дейност  

   - Основна информация 

 Приложения             

           - Снимков материал 

 



ЛИЧНИ ДАННИ  

Име 

Дата на раждане 

Месторождение 

 

Местоживеене 

 Димитър Игнатов Димитров 

 27.11.19967 год. 

 гр. Горна Оряховица, 

   обл. Велико Търново 

 гр. Стражица, обл. В. 

Търново 

 

 



 Професионални умения и компетентности 

 

Образование: 

  висше 

 Образователно – квалификационна степен 

    Магистър 

Специалност: 

 Спортна педагогика 

Учебно заведение: 

Великотърновски университет 

“Св. Св. Кирил и Методий” 

 



•Специалност: 

Биология и химия 

с професионална квалификация  

учител по биология и химия 

Образователно – квалификационна                      

Степен 

 Магистър 

 

 Учебно заведение: 

 Шуменски университет 

“Епископ Константин Преславски” 

 



    Специалност: 

Биология, химия, физическо възпитание и спор 

 

Степен 

 Професионален бакалавър 

 

     Учебно заведение: 

 Полувисш педагогически институт 

 гр. Кърджали 



  Професионални умения и компетентности 

 Сертификат – 2005 г. 

   Семинар за лицензиране на треньори на БФХ за 
2005/2006 година 

   Национална спортна академия 

 

 Сертификат– 2006 г. 

 “Треньор по хандбал” 

 

 Удостоверение – 2006 г. 

   “Базови и специфични компютърни умения на 
учители по ФВС”  

   Национален педагогически център 

 

 

  



  Професионални умения и компетентности 
Сертификат – 2005 г. 

   Семинар за лицензиране на треньори на БФХ за 
2005/2006 годин 

    Национална спортна академия 

 

Сертификат– 2006 г. 

 

 

Удостоверение – 2006 г. 

  “Базови и специфични компютърни умения на учители 
по ФВС”  

  Национален педагогически център 

 

   



Професионални умения и компетентности 

Сертификат – 2007 г. 

  “Стрес и справяне със стреса в професията на учителя”  

  Фондация Европартньори 2007 

 

Удостоверение – 2010 г. 

  “Методика на обучение по БДП І - ІV и V – VІІІ клас”  

  Технически университет – София 

 

Удостоверение – 2011 г. 

  “Обща компютърна грамотност”  

  Дружество по ЗЗД – Русе 

 

 

 



 Сертификат – 2011 г. 

  Повишаване на професионалните 

компетентности на тема: 

 “Разработване на документацията и организация 

на педагогическия процес за деца с 

допълнителни педагогически потребности 

(СОП)” 

 

Професионални умения и компетентности 



 

     В СОУ “Ангел Каралийчев”, гр. 

Стражица работя от 1993 г. на длъжност: 

     учител по физическо възпитание и спорт  

    Педагогически стаж: 21 години 

 Общ трудов стаж: 25 години 

 

Професионални умения и компетентности 



Основни функции 

 
 

      Уроците по физическо възпитание и спорт са 

част от учебния процес.  

  Изучаването и измерването на отношението на 

учениците към тези уроци е важен проблем в 

областта на психологическите и социологическите 

изследвания, който може да ни даде богата 

информация за многообразието в системата на 

учебно-спортната дейност и чрез него да се оценяват 

актуалните решения на образователно-

възпитателните проблеми, както и да се прогнозират 

и управляват отделните особености на този процес.  



                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 



 



           БЛАГОДАРЯ  ЗА  ВНИМАНИЕТО! 

 

ДИМИТЪР ИГНАТОВ ДИМИТРОВ 

старши учител  в  

СОУ “Ангел Каралийчев” 

 

гр. Стражица, обл. Велико Търново 

 


