
ПОРТФОЛИО

НА

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ХРИСТОВ

УЧИТЕЛ

ПО

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

В 40 СУ





• Спортът се превръща в средство за образование, 

когато е любимото забавление на всеки.

• Физическото възпитание удължава живота с пет години, 

но тези пет години трябва да се прекарат в правене на 

упражнения!

• Единственият начин да поддържате здравето е да ядете

това, което не искате, да пиете това, което не искате и 

да правите това, което не искате.

• Алкохолът е забавление на бедните, наркотиците на 

слабите. Спортът е за силните!



Раздел І: Представяне 

Лична информация
Собствено(и) име(на) / Фамилия(и) Станислав Тодоров Христов

Телефон 0892930140

E-mail Stan.hristoff@abv.bg

Гражданство България

В момента живея в София/България 

Дата на раждане 11.02.1995

Образование и обучение
Национална Спортна Академия ''Васил

Левски"

Бакалавър Физическо възпитание и спорт

Магистър Спорт и сигурност

Заемана длъжност или позиция Учител по физическо възпитание и спорт

Трудов стаж Септември 2019 - до момента

Име на работодателя 40 СУ



В своята дейност се стремя да развивам

• Личността на учениците

• Физическата дееспособност

• Повишаване на активността и самостоятелността от страна на 

учениците.

Цел: Развиване на качества и умения в учениците.

Мисия: Постигане на високи резултати в часовете по физическо 

възпитание. Повишаване на мотивацията и интереса на учениците.



Раздел ІІ: Педагогическа дейност

Дейността ми на преподавател е свързана с изграждането на 

добри взаимоотношения и организационни връзки с:

• Ученици и родители.

• Учители от гимназията.

• Колеги от други училища.

• Управленския и административен персонал на училището.

• Експерти.



Философия на преподаването

• Учителят е този, който трябва да намери подхода към всеки ученик, 

да открие неговите силни страни и да ги използва максимално в 

часа.

• Повишаване на мотивацията и интереса на учениците.

• Изграждане на качества в учениците, необходими за добрата

реализация в живота.



Методика на преподаване

В работата си се придържам стриктно към:

• Методи за осъществяване на двигателна дейност по 

физическо възпитание.

• Методи за проверка, оценка, контрол и отчитане на 

дейността по физическо възпитание.

• Методи за изграждане на навици и умения в процеса на 

физическо възпитание.



Раздел ІІІ: Извънкласна дейност

• Участия в районни ученически игри по-видове спорт с отбори по 

футбол и баскетбол –момчета.

Награди и отличия:

• Футбол – момчета 5ти – 7ми клас – IIро мястоБаскетбол –

момчета 11ти –12ти клас – Iво място





Раздел ІV: Приложения

Квалификационна дейност:

Курсове:

• Курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС“ – НСА „Васил Левски“

Сертификати:

• ,,Педагогики за развиване на творческо мислене – лаборатория‘‘


