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Образование

и квалификация

Висше, магистър “Педагогика на обучението по пластични 

изкуства”

Специализация

Общ и учителски 

стаж
13

Заемана длъжност Старши учител

Учебни дейности

6,7 клас - ЗП

12 клас - ПП

Участие в проекти Проект „Заедно живеем, учим, успяваме“

Участие в комисии Приемни комисии за 5 и 7 клас

ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ
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Социални умения и 

компетенции

Отлични комуникативни умения.

Умения за работа в екип.

Организационни 

умения и 

компетенции

Участия в проект.

Отлични организаторски умения.

Умения за разрешаване на проблеми и взимане на решения.

Технически умения и 

компетенции

Работа с операционна система WINDOWS

Работа с internet приложения.

Когнитивно-базирани 

компетенции

Oсигуряване на среда стимулираща детската активност и 

развитие

Откриване на детската индивидуалност в груповата общност

Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми

Артистични умения и 

компетенции
Умения в изобразителното изкуство, скулптурата, 

дърворезбата, дървопластиката

Езикови умения и

компетенции
Първи чужд език – руски език

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ

EUROPASS ЕЗИКОВ ПАСПОРТ

САМООЦЕНКА НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ - РУСКИ ЕЗИК

Разбиране Говорене Писане

Слушане Четене
Участие в 

разговор

Самостоятелно устно 

изложение

Диплома/и или сертификат/и

Название на диплома/и или 

сертификат/и

Издаваща 

организация 
Година

Европейско 

ниво

Пример: Диплом за висше 

образование

Пример: ШУ „Еп. К. 

Преславски“

Пример: 

2003 г.

Езиков опит (*)

Описание От До

Пример: Образователен курс във Великобритания ... ...
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ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Магистър “Педагогика на пластични изкуства”

Дати (от - до) 2000 - 2005

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Шуменски университет “Епископ Константин 

Преславски”

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Проблеми на художествената рисунка

Актуални проблеми в обучението по пластични 

изкуства в СУ и в специализираните училища

Техники и технологии в скулптурата

Монументална скулптура, художествени конструкции 

и инсталации

Актуални проблеми на предучилищното и начално 

обучение по пластични изкуства.
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НАУЧНИ 

ПУБЛИКАЦИИ

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...
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ОТГОВОРНОСТИ 

НА УЧИТЕЛЯ

• Да изгражда знания, умения и отношения у учениците през периода на началната

училищна възраст.

• Да изгражда социално и личностно значими компетенции и ценности, които

трябва да се формират чрез обучението във всички учебни предмети.

• Да поддържа необходимото равнище на компетенциите си.

• Да познава съвременни приложни и технологични аспекти.

• Да владее методиките на обучение в началните класове по всички учебни

предмети.

• Да умее да планира, подготвя и провежда добре учебния процес.

• Да умее да диагностицира, оценява компетентно и справедливо и да отчита

постиженията на учениците и на учебния процес.

• Да притежава отлични организационни умения.

• Да опазва живота и здравето на учениците.

• Да зачита и спазва професионалната и колегиална етика.

• Да познава основните нормативни актове и документи.

• ...

• ...

• ...
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ПОСТИГНАТИ 

РЕЗУЛТАТИ

2011/2012 Методи на преподаване

1.
1-во място в международен конкурс за детска риунка в Румъния, 

Атина .........

2.

3.

2016/2017 Бъдещи планове

1.

2.
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ДРУГИ

Методи на преподаване

1.
Пример: Интерактивни и специфични за началното образование методи 

на обучение

2. ...

3. ...

Бъдещи планове

1. Пример: Реализиране на успешна учителска кариера

2. ...

3. ...



0897906890

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ДИЛЯН ВАСКОВ АБАДЖИЕВ

dilko_73@abv.bg

054833162

sou_izkustva@abv.bg

Лични: Служебни: 


