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Образование

и квалификация
Средно образование

Специализация Хореография

Общ и учителски 

стаж
2 г.

Заемана длъжност Хореограф

Учебни дейности Хореография – I, II, III, IV, V, VI клас – ИУЧ

Участие в проекти -

Участие в комисии -

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 дейност

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.

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 танцовото изкуство

Езикови умения и

компетенции
Английски език

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ
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И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Българска народна хореография – средно 

образование

Дати (от - до) 2013-2018

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

СУ “Сава Доброплодни”

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Български народни танци

Разчитане и описание на танца

Етнография

Класически танци

Ансамблова дейност
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И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Българска народна хореография (дипломант –

бакалавърска степен)

Дати (от - до) 2018-2022

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Хореографска композиция и режисура

Български танцов фолклор

Изграждане на хореографски репертоар

Хореографска драматургия

Теория за строежа и движенията в БНХ
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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.



0897664676

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

РОСТИСЛАВ РОСЕНОВ БОРИСОВ

rostiborisov2@gmail.com

054833162

sou_izkustva@abv.bg

Лични: Служебни: 



НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ




























