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 Част 1. Раздел 1. 

 
Общи сведения: 

Целта на моето портфолио е: 

 Да разкрия характера на 

професионалната си дейност 

 Портфолиото обхваща 

дейностите ми като педагог. 

 Електронното ми 

портфолио дава възможност 

за професионален обмен в 

мрежата. 

Забележка: Портфолиото е отворено и 

подлежи на изменение, допълване и актуализиране 

във всеки един момент от дейността ми като 

учител. 

От 2016г. преподавам: 



 Физическо възпитание и спорт-

ЗП на: 5,6,7класове 

 Модул на:5,6,7 класове 

 Модул-: 1-4 класове 

 ЗИП-волейбол на: 6а, 6б класове 

 

 

 Част 1. Раздел 2 

Педагогически дейности: 

1. Философия на преподаване 

 Старая се да възпитавам у 

учениците любов към знанието, 

към спорта, да ги възпитавам в 

доброто, честността и 

взаимопомоща. 

 

 



 Моята роля като учител е да 

открия и развия таланта на 

ученика, да му подам ръка, 

когато има нужда. 

 Добър учител не е този, който 

пише на учениците си желаните 

оценки, а този, който съумее да 

предизвика интерес към 

предмета. 

 Много важен е личният 

пример. Учениците никога не 

бива да бъдат подвеждани, за 

да не се губи доверието и 

уважението. 

 

2. Дейността ми като преподавател 

е свързана с: 

 Управленския и 

административен персонал на 

училището. 

 Ученици и родители. 



 Учители и възпитатели. 

 Колеги от други училища. 

 Експерти от МОМН 

 

 

3. Основни функции: 

 Планиране и подготовка на 

учебния процес. 

 Провеждане на обучение по 

ФВС. 

 Използване на подходящи 

образователни методи и техники. 

 Формиране на положителна 

нагласа и любов към спорта. 

 Общи грижи за здравето на 

учениците – борба с наднормено 

тегло, с вредни навици, 

подобряване на физическа 

дейноспособност. 

 



4. Методи на оценяване: 

 Оценка за правилното 

изпълнение на изучаваните 

двигателни действия, текущ 

контрол в края на всяко изучено 

ядро. 

 Оценка за достигнато 

равнище, на базата на стандарти 

за оценяване 

 Оценка за проявено отношение 

и положени усилия от всеки 

ученик индивидуално. 

 

 Част 1. Раздел 3 

Методически дейности: 

 Планиране и подготовка на 

учебния процес. 

 Използване на подходящи 

методи и техники, които: 



 Отговарят на различните 

потребности на учениците 

 Дават оптимален резултат в 

конкретни ситуации 

 Мотивират учениците и 

стимулират личностното му 

развитие. 

 

 Част 2. Приложения 

 

Име: Васил Георгиев Аджиков 

Адрес: Гр. Самоков 

E-mail: vasil_adzhikov64@abv.bg 

Образование: Висше – ВИФ „Георги 

Димитров” 

Специалност: Учител по физическо 

възпитание 

Специалност:Треньор по ски 

mailto:vasil_adzhikov64@abv.bg


Допълнителни квалификации: 

1. Приложение на новия закон за 

предучилищното и училищно 

образование – стъпка по стъпка 

2. Разглеждане и обсъждане 

проекта на МОН „Твоят час” 

3. Професионално портфолио на 

учителите, директорите и други 

педагогически специалисти. 

4. Дигиталните умения и ИКТ за 

педагогически специалисти – 

модул 2 

5. Институт за човешки ресурси-  

„Играта като интерактивен 

метод на обучение в 

образователния процес” 

 6.Обсъждане на учебните 

програми,учебници, учебни 

планове 



 7.Румъния-19век.-българската 

следа в светското образование в 

Румъния 

 8.”Светиня за Струга и 

българския народ””Педагогическо  

общуване” 

 9.Мотивация,комуникация и 

работа в екип-8 академични часа 

Дейности през 

учебната2016/2017 година и 

класирания: 

 Баскетбол момичета 5-7клас – 

1во място 

 Баскетбол момчета 5-7 клас – 

2ро място 

 Волейбол момичета 5-7 клас – 

2ро място 

 Футбол момчета 5-7 клас – 

3то място 

 „Бързи, смели, ловки” 1-4 клас 

– 1во място 



 Бадминктон момичета 5-7 

клас – 2ро място 

 Бадминктон момчета 5-7 клас 

– 3то място 

 Баскетбол момичета 5-7 клас 

– 2ро място 
 

Дейности през учебната 

2017/2018година и класирания: 

През учебната 2017/2018г.се проведе 

Общинския кръг на ученически игри 

гр.Самоков.Нашите ученици се 

класираха по следния начин: 

Баскетбол момичета 5-7 клас II-ро място 

Баскетбол момчета 5-7 клас II-ро място 

 

Волейбол момичета 5-7 клас II-ро място 

Волейбол момчета 5-7 клас II-ро място 

Футбол момчета 5-7 клас: 



1-во място общинско първенство 

1-во място областно първенство 

4-то място зонален кръг 

Лека атлетика момичета 5-7 клас-II-ро и III-

то място 

Лека атлетика момчета 5-7 клас-I-во и II-ро 

Бадминтон момичета и момчета 5-7клас:III-

то място 

Април месец 2018г.-Общинско състезание 

„Бързи ,смели,ловки”.Смесения отбор на 

училището с ученици от 4-ти клас се класира 

на II-ро място 

17.05.2018г.-Ден на българския спорт-спортен 

празник с участието на изявени спортни 

деятели ,треньори и състезатели. 

Участие в занимание по интереси-„Твоят  

час”на тема „Безопасни на пътя” 

Дейности през учебната 

2018/2019г.и класирания: 



Учениците отV-VII кл. взеха участие в 

Общинския кръг на ученическите игри и се 

класираха: 

-Баскетбол момичета-

I-во място на 

общинско,зонално и 

национално 

първенство-Баскетбол 

момчета-II-ро място 

-Волейбол момичета и 

момчета-II-ро и I-во 

 

 

 

Волейбол 

момчета-III-то 

място 

обл.първенство. 

 

 



-Футбол 

момчета-I-во 

място и 

класиране за 

областно 

първенство 

 

 

 

-Лека атлетика момичета и момчета II-ро и 

III-то място 

-Бадминтон момичета и момчета II-ри места 

Учениците взеха участие в състезанието 

поБДП:-I-во място на общинско и V-то на обл. 

В състезанието 

„Бързи,смели, ловки „-

заехме първи и втори 

места 

 



Участвахме в 3-ти лекоатлетически крос 

организран от РОТАРИ КЛУБ-като наши  

 

ученици заеха  I-ви места при първи ,четвърти, 

и шести клас и III-то място при шести клас. 

 

 

 

 

 

 



 


