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Образование

и квалификация

Бакалавър Българска народна хореография

Магистър Управление на образованието

Специализация Хореограф

Общ и учителски 

стаж
7 години

Заемана длъжност Хореограф педагог

Учебни дейности

Български народни танци,Учебен танцов 

състав,Етнография,История на танца,Постановка на 

танца,Разчитане и описание на танца

Участие в проекти
Проект”Заедно живеем,учим и творим”

Проект „Заедно живеем, учим, успяваме“

ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ
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Социални умения и 

компетенции

Умения за управление и администрация на хора.

Отлични комуникативни умения.

Умения за работа в екип.

Изграждане на творческа дейсност

Организационни умения 

и компетенции

Участия в проект.

Отлични организаторски умения.

Умения за разрешаване на проблеми и взимане на решения.

Организиране на надигравания

Технически умения и 

компетенции

Работа с операционна система WINDOWS

Отлично владеене на MS Office (Word, Excel, Power Point)..

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

Актьорско майсторство

Отлични умения в и танцово изкуство

Езикови умения и

компетенции

Английски език
ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ
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ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Българска Народна Хореография

Дати (от - до) 2004-2008

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

ЮЗУ”Неофит Рилски”

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Български народни танци

Класически танци

Характерни танци

Спортни танци

Ансамблова дейност
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Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Управление на образованието

Дати (от - до) 2014-2016

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

ШУ „Епископ Константин Преславски

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Български народни танци

Класически танци

Характерни танци

Спортни танци

Ансамблова дейност
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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.



0898514657

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

БОРИС ИЛИЕВ ИВАНОВ

boris.iliev.ivano@gmai.com

054833162

sou_izkustva@abv.bg

Лични: Служебни: 



ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ












































































































































































































