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1. Общи сведения

1.1. Представяне:

Име: Симеон Костадинов Димитров

Дата на раждане: 29.08.1989г., гр. Варна

Длъжност: Учител по ФВСДлъжност: Учител по ФВС

Образование: висше

E – mail: simeon.d@abv.bg

Националност: българин  



1.2. Образование:

• Висше

• Образователно – квалификационна степен 
– бакалавър

• Специалност:

- Треньор “Спорт”

- Учител по ФВС

- Учебно заведение – НСА “Васил Левски”



1.3. Професионални умения и 
компетентност

В СУ “Луи Пастьор” работя от 2017г. на 
длъжност по физическо възпитание и спорт.

Водя учебно възпитателния процес на 
класовете от 8 до 12 плюс модулите на 
класовете в начален етап.класовете в начален етап.

1.4. Лични умения и компетенции

-майчин език: български;

-други езици: руски, английски;

-треньор по футбол.



1.5. Сертификати:

• Сертификат за участие в обучение 
“Образование чрез спорт”;

• Сертификат за участие в практически 
семинар “Техники за овладяване и контрол 
на професионалния стрес;на професионалния стрес;

• Сертификат за участие в практически 
семинар на тема превенций за борба с 
агресията в училище



2. Педагогическа дейност

Целта на физическото възпитание е постигането на 
физическо съвършенство на човека, а критерий за 
такова съвършенство са здравословното състояние, 
физическата работоспособност и творческото 
дълголетие. 

Основни задачи на ФВС в училищеса формирането на Основни задачи на ФВС в училищеса формирането на 
двигателни способности на ученика, подобряване 
на функционалните възможности и адапционните и 
защитните функции на организма към 
неблагоприятно въздействие на околната среда, 
създаване на правилната представа за красивото, 
хармоничното, естетическото в движенията и 
поведението.



Физическото възпитание и спорт са любими 
часове за учениците от среден етап, което е 
фактор, който способства за постигане на 
високи резултати в обучението по ФВС. 
Интереса към спорта в часовете по ФВС се 
подържа с често порвеждане на състезания по 
спорт, игри и отделни умения. Това им помага 
да утвърдят в себе си редица личностни 
качества, като лоялност и уважение към 
да утвърдят в себе си редица личностни 
качества, като лоялност и уважение към 
противника, воля и дисциплина. Помага им да 
научат правилата за провеждане на 
състезания по видовете спорт, да усетят 
положително влияние от “стратовото 
вълнение”.



3. Участия в състезания, отличия и 
награди

• Участия в районни ученически игри по-
видове спорт с отбори по футбол и 
баскетбол – момчета.

Награди:Награди:

Футбол – момчета 5ти – 7ми клас – IIро място

Баскетбол – момчета 11ти – 12ти клас – Iво 
място

• Участие в турнир по баскетбол за купата на 
ректора на ХТМУ - момчета 11ти – 12ти клас



4. Извънкласна дейност

• Ръководител на районните ученически игри по 
тенис на маса за район Люлин.

• Треньор по футбол на деца и юноши.



5. Приложения, снимков материал







Благодаря за вниманието!
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