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МОЕТО  ПОРТФОЛИО !

Професионалното  ми портфолио  е  резултат  от събиране, 
съставяне, съхраняване и представяне на постигнатите  от мен 
резултати. То представя:  

 1. участие в реализиране  политиката на гимназията;  

 2. постигнатите резултати с децата и учениците в 
образователния процес;  

 3. динамиката на личните и професионалните  ми изяви;

 4. динамика на изявите на децата и учениците,  с които работя;  

 5. професионалното усъвършенстване  и кариерното  ми 
израстване.  



I. Лични данни

Име, презиме, фамилия: Димитър Благовестов Димитров
Настояща месторабота: Старши учител по Математика,
Информатика и Информационни технологии в Професионална гимназия по
туризъм “Д-р Васил Берон’’, Велико Търново
Националност: Българин
Адрес: Велико Търново
Рождена дата: 19.04.1977
Образование: Висше  магистър
Заемана длъжност: Преподавател по Математика
Педагогически стаж: 17 години

Информация за връзка:
E-mail: dimo666@abv.bg
Facebook: Димитър Благовестов



ІІ. Образование

1. Средно специално образование –
ТЕТ ” М.ВЛомоносов“, Горна Оряховица, 
випуск 1995;

2. Висше образование ШУ “Еп. 
Константин Преславски“ - гр. Шумен,
2000г, Магистър по Математика, с 
проф. квалификация Математик, 
диплома №041816, регистрационен
№18815/2000г

3. Висше образование ВТУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” - В. Търново;
Магистър по Информатика, диплома 
№005841, регистрационен
№40925/2003г;



ІІІ. Трудов стаж

Дата: 17г непрекъснат педагогически стаж
Име и адрес на работодателя: ПГ по туризъм ‘’Д-р Васил Берон’’, 
гр.Велико Търново

Сфера на работа: Образование

Заемана длъжност: Старши учител



ІV. Философия на преподаване
Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно, на

достъпен и разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си,
да умее да приема съвети, да приема критика. Преподаването е призвание,
мисия, голяма отговорност. Преподавателските ми похвати се променят
съобразно темата, аудиторията и времето. Моята философия за
образованието поставя в центъра ученика. Аз вярвам във фокусирането върху
индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене. Не приемам
философия, според която в учебната програма няма място за въпроси, свързани
с равенството на половете и мултикултурализма. Моето убеждение е, че е
необходимо индивидуалните различия да се разпознават, уважават и дори
поощряват. Не съм съгласен с възприемането на образованието като
механизъм за “сортиране”. Аз смятам, че всички ученици имат силни страни и
целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда. Отчитам ролята
на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на
индивидуалните потребности на ученика. Трябва да работим в посока за
активно включването на учениците в процеса на учене. Смятам, че учителят
трябва да има повече права при изготвяне на тематичния план по предмета,
който преподава, като се съобразява с възможностите на класа.



V. Методи на преподаване

Светът се развива твърде бързо, за да мога да си позволя да бъда
консервативна. Не обременявам учениците с остарели похвати, а се старая да
имам съвременен подход на преподаване и комуникация. В центъра на
учебновъзпитателния процес поставям ученика с неговата познавателна,
емоционална и творческа дейност: да решава проблеми, да твори, да бъде
самоуверен, да се учи от грешките си. Използвам подходящи образователни
техники и различни методи за преподаване в зависимост от методичната
единица, учебните планове и програми, специфичното за учебният предмет
Математика.

Провокирам интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни
източници в Интернет за използване на информация при задължителната
подготовка. Обогатявам учебния процес с интересни факти и занимателни
елементи. Формирам у учениците разбирането за ученето като съзнателно
усилие, изискващо организираност, самодисциплина, самостоятелност,
отговорност. Поощрявам и учениците, които работят бавно и несигурно.
Поставям ясни критерии за оценяване на писмените работи и тестове. Ценя
свободата на мислене и поощрявам идеите на учениците.



VІ. Повишаване на квалификацията





VІІ. Умения и компетентности

1. ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
Майчин език: български
Други езици:

- Руски език:
Ниво на четене: добро;
Ниво на писане: добро;
Ниво на разговор: добро.
- Английки език:
Ниво на четене: основно;
Ниво на писане: основно;
Ниво на разговор: основно.

2. СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене,

добра работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност,
организираност, сътрудничество с учители, коректни взаимоотношения с
учителския колектив, добри контакти с ученици и родители, уважение и
стимулиране на уникалността и индивидуалността на всеки ученик.

3. ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
Член на зрелостната комисия;
Участие в работни групи с определена насоченост.



1. Общ и учителски стаж : 17 години

2. Наименованието на институцията, 

в която работя:

Професионална гимназия по туризъм 

„Д-р Васил Берон”, гр. Велико Търново

3. Заемани длъжности:

от  2000г  учител в ОУ „Кирил и Методий“ с. Страхилово

от  2003г  учител в   СОУ “Цанко Церковски“гр. Полски Тръмбеш  

от  2010г старши учител в ПГТ “Д-р Васил Берон“ гр. Велико Търново

VIII. ПРОФЕСИОНАЛНА 
РЕАЛИЗАЦИЯ



Учебни предмети по които 
преподавам:

1. Математика 8 – 12 клас

2. Класен ръководител  10 б клас

Групи за извънкласни дейности:

1. Клуб по „Тенис на маса“

2. “Математически съждения и логически изчисления в шахмата“



IX. Бъдещи планове
Формално, неформално и самостоятелно учене с цел повишаване на

професионалната пригодност, мобилност и социална интеграция:
1. Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката,

методиката на преподаване по Математика, Информатика и
Информационните технологии и други.

2. Запознаване с методична литература.
3. Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи,

нови и интересни методи, средства и материали, подходящи за съответната
тема.

4. Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с
различни източници на информация.

5. Насочване вниманието на учениците върху използването на
информационните технологии в тяхното образование по всички учебни
предмети – подбор на информация, презентации, селекция.

6. Развитие на други иновативни методи на обучение.

В рамките на философията за „учене през целия живот” всеки
човек, независимо от професионалната област, не трябва да
спира своето саморазвитие.



Външноинституционална квалификация

Тема на обучението Обучителна 
организация

Вид на 
обучен

ието

Дата и 
брой 

часове

№, дата 
и вид 

на 
получен

ия 
докуме

нт

Финанси
ране

Брой 
креди

ти

„Формиране на колектив чрез 
средствата на тиймбилдинг”

Сдружение 
„Алтернатива за 
теб” 

курс 29.09.201
8-

30.09.201
8г., 16 
часа  

786 / 
02.10.20

18

ПГТ”Д-р 
Васил 

Берон”

1

Обучение по дигитални умения 
и ИКТ

ОРАК курс 16 часа от 
19 - 20.04.

2019

№ -
19/20.0

4.
2019 г.

ПГТ”Д-р 
Васил 

Берон”

1

Работа с платформа за 
дистанционно проверяване на 
тестови форми

ПСИТ.България ООД курс 30.03-
01.04.201
9, 16  часа

№  
2019-
НВО-
МАТ-
431

МОН 1

Облачни технологии – офис 365 Кабината БГ ООД 
гр.София

курс 24.11-
25.11.201

8г, 16 
часа

№726, 
28.11.20

18г.

МОН 1


