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СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА Димитър Николаев Димитров

Образование

и квалификация

ВИСШЕ – ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И УЧИТЕЛ В СРЕДНИТЕ 

УЧИЛИЩА

Специализация ГРАФИКА

Общ и учителски 

стаж
Общ стаж 16 години от които 8 като учител

Заемана длъжност Учител по Изобразително изкуство

Учебни дейности

V, VII, VIII, IX, клас - ЗП

X , XII клас - ПП

... клас - ФУЧ

Участие в проекти

Проект „Твоят час“

Проект „Заедно живеем, учим, успяваме“ 

Проект „УПЕХ“

Участие в комисии -Комисия по оценяване на учебници през 2017г.

ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА Димитър Николаев Димитров

Социални умения и 

компетенции

Умения за управление и администрация на хора.

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

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

Работа с internet приложения и Adobe Photoshop

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 Изобразителното изкуство

Езикови умения и

компетенции

Първи чужд език – Руски език

Втори чужд език – Английски език

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА Димитър Николаев Димитров

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ

EUROPASS ЕЗИКОВ ПАСПОРТ

САМООЦЕНКА НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ – РУСКИ И АНГЛИИСКИ ЕЗИК

Разбиране Говорене Писане

Слушане Четене
Участие в 

разговор

Самостоятелно устно 

изложение

4 Добро 4 Добро 3 Средно 3 Средно 3 средн

о
3

Диплома/и или сертификат/и

Название на диплома/и или 

сертификат/и

Издаваща 

организация 
Година

Европейско 

ниво

Езиков опит (*)

Описание От До

... ...



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

МАГИСТЪР по ПЕДАГОГИКА НА 

ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО И УЧИТЕЛ В 

СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА

Дати (от - до)
10.1995 – 06.2000 г. РЕГИСТРАЦИОНЕН № 

22154/2000

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Еп. КОНСТАНТИН 

ПРЕСЛАВСКИ“ –педагогически факултет

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Специалност ГРАФИКА

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА Димитър Николаев Димитров



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА Димитър Николаев Димитров

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Обучение на педагогическите специалисти, заемащи 

нова за системата на народната просвета длъжност. 

Както и връщащи се след продължителен отпуск или 

след прекъсване на учителския стаж повече от две 

учебни години.

Дати (от - до) 09.09-13.09.2013 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Проект BG OSIPO 001-3,1,03-0001 „Квалификация на 

педагогическите специалисти“

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

1.Публично представяне на социалния статус на 

учителя/възпитателя-портфолио

2.Управление на оброзувателната институция.

Планиране и организация

3.Лидерската роля на учителя/възпитателя за 

промяна и развитие на съвременната образователна 

институция



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА Димитър Николаев Димитров

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Оператор на компютър . Специалност-

ТЕКСТООБРАБОТКА

Дати (от - до) 05.02.2008-04.03.2008 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

ЦПО към НМБР-учебно звено АБЦ/БИ шУМЕН

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА Димитър Николаев Димитров

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Мултимедийни и облачни технологии в работата на 

съвременния учител

Дати (от - до) 19.06.2017 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ДИПКУ СТАРА ЗАГОРА

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Работа с интернет и Гугъл приложения за 

повишаване интереса и мотивацията на учениците за 

работа в клас.
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УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА Димитър Николаев Димитров

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Дати (от - до) 24.02.2012 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Еп. КОНСТАНТИН 

ПРЕСЛАВСКИ“ ДИПКУ - Варна

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Нетрадиционни и алтернативни възможности за 

обучение по изобразително изкуство в СОУ и 

специализираните училища
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УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА Димитър Николаев Димитров

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

„ Модели за позитивно общуване между учители и 

ученици“

Дати (от - до) 05.07.2012 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Еп. КОНСТАНТИН 

ПРЕСЛАВСКИ“ ДИПКУ - Варна

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Нетрадиционни и алтернативни възможности за 

обучение по изобразително изкуство в СОУ и 

специализираните училища
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УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА Димитър Николаев Димитров

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

„ Обучение на педагогически специалисти, заемащи 

нова за системата на народната просвета длъжност. 

Както завръщащи се след продължителен 

отпуск(Повече от две учебни години) или след 

прекъсване на учителския стаж по специалноста 

повече от две години“

Дати (от - до) 05.07.2012 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Еп. КОНСТАНТИН 

ПРЕСЛАВСКИ“

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Нетрадиционни и алтернативни възможности за 

обучение по изобразително изкуство в СОУ и 

специализираните училища

1.Публично представяне на социалния статус на 

учителя-портфолио

2.Управление на образователната 

институция.Планиране и организация.

3.Лидерската роля на учителя за промяна и развитие 
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ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Методика но обучението по БДП-Удостоверение за 

професионална квалификация

Дати (от - до) 25.03.2015 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИФАКУЛТЕТ-СЛИВЕН

Център за развитие и квалификация

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Нетрадиционни и алтернативни възможности за 

обучение по изобразително изкуство в СОУ и 

специализираните училища

ПТП с деца и тяхната правна защита

Психо-физиологически особености на децата и 

учениците като участници в пътното движение

Изграждане на система от цели на обучението по 

БДП в детската градина и СОУ

Технология на обучението по БДП в детската градина 

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА Димитър Николаев Димитров
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ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

„ Създаване на учебно съдържание с добавена 

реалност (AR) с помоща на онлайн инструменти.

Дати (от - до) от 09.03.2019 г. до10.03.2019 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Фодация * ОБРАЗОВАНИЕ 5,0 * София

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Нетрадиционни и алтернативни възможности за 

обучение по изобразително изкуство в СОУ и 

специализираните училища

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА Димитър Николаев Димитров
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ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Превенция на насилието и тормоза в училище чрез 

опора на силните страни на децата (РЕЗИЛИАНС 

ПОДХОД)

Дати (от - до) от 04.09.2019г до 05.09.2019 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Психо-физиологически особености на децата и 

учениците като участници в ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ

ПРОЦЕС

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА Димитър Николаев Димитров



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

„ Новите учебни програми и учебното съдържание по 

Изобразително изкуство в V-VII клас/подготвителен за 

IV ПКС/“

Дати (от - до) от 15.06.2019 г. до 18.06.2019 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ ЕПИСКОП 

КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ гр. Шумен

Департамент за информация, квалификация и 

продължаващо образование- гр. Варна

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Нетрадиционни и алтернативни възможности за 

обучение по изобразително изкуство в СОУ и 

специализираните училища

Психо-физиологически особености на децата и 

учениците като участници в ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ

ПРОЦЕС

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА Димитър Николаев Димитров



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

ТЕХНИКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС

Дати (от - до) от 19.01.2019 г. до 26.01.2019 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

РААБЕ

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Нетрадиционни и алтернативни възможности за 

обучение по изобразително изкуство в СОУ и 

специализираните училища

Психо-физиологически особености на децата и 

УЧИТЕЛИТЕ като участници в ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ

ПРОЦЕС

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА Димитър Николаев Димитров



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

“Обучение на учители по изобразително изкуство , 

които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по 

учебните програми за профилирана подготовка в XI и

XII клас“.

Дати (от - до) от 13.08.2020 г. до 12.09.2020 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Министерство на образованието и науката 

Национален център за повишаване на 

квалификацията на педагогическите специалисти

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Нетрадиционни и алтернативни възможности за 

обучение по изобразително изкуство в СОУ и 

специализираните училища

Психо-физиологически особености на децата и 

учениците като участници в образователния процес

Изграждане на система от цели  и задачи на 

обучението по Изобразително изкуство профилирана 

подготовка  в СУ

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА Димитър Николаев Димитров



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Интерактивни методи във възпитанието и обучението 

по безопасностна движението по пътищата.

Дати (от - до) 20.09.2021г. до 23.09.2021 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Център за професионално обучение “ ПРОФЕСИЯ 21 

ВЕК“ -София

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

ПТП с деца и тяхната правна защита

Психо-физиологически особености на децата и 

учениците като участници в пътното движение

Изграждане на система от цели на обучението по 

БДП в детската градина и СОУ

Технология на обучението по БДП в детската градина 

и СОУ

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА Димитър Николаев Димитров
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УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА Димитър Николаев Димитров

ОТГОВОРНОСТИ 

НА УЧИТЕЛЯ

• Да изгражда знания, умения и отношения у учениците .

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

трябва да се формират чрез обучението по Изобразително изкуство.

• Да поддържа необходимото равнище на компетенциите си.

• Да познава съвременни приложни и технологични аспекти.

• Да владее методиките на обучение по Изобразително изкуство.

• 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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УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА Димитър Николаев Димитров

ДРУГИ

Методи на преподаване

1.
Пример: Интерактивни и специфични за началното образование методи 

на обучение

2. Провокация на мисленето – анализ, синтез, обобщение

3. Презентации

Бъдещи планове

1.

Да усъвършенствам уменията си в планиране и подбор на подходящи 

нови и интересни методи, средства и материали, като се диференцират 

видовете цели за всеки урок, адекватни за съответната програма от 

учебния материал.

2.
Да насоча вниманието на учениците върху използването на съвременни 

методи за обучение по Изобразително изкуство.

Важна цел в професионалното ми развитие е развиването на 
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0897097434
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