
УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

Стоян Славейков Костадинов

Старши учител по професионална подготовка –

теоретично и практическо обучение

Учителите не могат да поливат зрънце, което никога не е 

било посадено. Всичко започва у дома!
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ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Трудов стаж

Дати (от - до) от 28.10.2010г. до 2012г.

• Име и адрес на работодателя Професионална гимназия по селско стопанство „Царица 

Йоанна“ гр. Пазарджик

• Вид на дейността или сферата на 

работа

Преподавателска дейност

• Заемана длъжност Учител

Дати (от - до) за 2012г. - 2013уч.г.

• Име и адрес на работодателя Професионална гимназия по селско стопанство „Царица 

Йоанна“ гр. Пазарджик

• Вид на дейността или сферата на 

работа
Ръководна дейност - ПДАСД

• Заемана длъжност Помощник директор по административна и стопанска 

дейност / в т.ч. финансов контрольор



ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Трудов стаж

Дати (от - до) от 10.2013г. до момента

• Име и адрес на работодателя Професионална гимназия по селско стопанство „Царица 

Йоанна“ гр. Пазарджик

• Вид на дейността или сферата на 

работа

Преподавателска дейност

• Заемана длъжност Учител / в т.ч. преподавател – инструктор и дейности по 

растителна защита

Дати (от - до)

• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата на 

работа

• Заемана длъжност



1.2 Образование и обучение

 Дати (от-до) от 2005 г. до 2009г.

 Име и вид на обучаващата 

или образователната организация

Аграрен университет  гр. Пловдив

 Образователно – квалификационна

степен

Бакалавър

 Наименование на придобитата

специалност

Агрономство лозаро - градинарство

 Наименование на придобитата

квалификация

Агроном

ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ



1.2 Образование и обучение

 Дати (от-до) от 2008 г. до 2010 г.

 Име и вид на обучаващата 

или образователната организация

Аграрен университет  гр. Пловдив

 Образователно – квалификационна

степен

Професионална квалификация

 Наименование на придобитата

специалност

Професионална педагогика

 Наименование на придобитата

квалификация

Учител

ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ



1.2 Образование и обучение

 Дати (от-до) от 2010 г. до 2012 г.

 Име и вид на обучаващата 

или образователната организация

Аграрен университет  гр. Пловдив

 Образователно – квалификационна

степен

Магистър

 Наименование на придобитата

специалност

Растителна - защита

 Наименование на придобитата

квалификация

Агроном

ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ



1.2 Образование и обучение

 Дати (от-до) от 2012 г. до 2013 г.

 Име и вид на обучаващата 

или образователната организация

Технически университет  - София / Колеж – Сливен

 Образователно – квалификационна

степен

Професионална квалификация

Наименование на придобитата

Специалност

Преподавател – инструктор

 Наименование на придобитата

квалификация

Преподавател – инструктор на водачи на МПС категория – „B“, 

„Tкт“, „C“

ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ



1.2 Образование и обучение

 Дати (от-до) 2016г.

 Име и вид на обучаващата 

или образователната организация

Софийски университетт „Св. Климент Охридски“, гр.София

Департамент за информация и усъвършенстване на учители

 Образователно – квалификационна

степен

Пета професионално - квалификационна степен

 Дати (от-до) 2019г.

 Име и вид на обучаващата 

или образователната организация

Пловдивски университет „П. Хилендарски“,гр. Пловдив

Департамент за квалификация и професионално развитие на 

педагогическите специалисти

 Образователно – квалификационна

степен

Четвърта  професионално - квалификационна степен

ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ



ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ

1.3. Квалификационни 

курсове

2011 г.

2012 г.

2012 г.

2013 г.

Софийски университетт „Св. Климент Охридски“, гр.София

Департамент за информация и усъвършенстване на учители

„Интерактивни методи и техники в съвременното професионално образование“

Софийски университетт „Св. Климент Охридски“, гр.София

Департамент за информация и усъвършенстване на учители

„Оценяване на резултатите. Самооценяване“

ДП „Българо-германски център за професионално обучение“ - клон Пазарджик

Курс за обучение на обучаващи на възрастни

„Повишаване на методическата компетентност на обучаващи на възрастни“

Служба по трудова медицина „Тиймкод“ гр. София

Обучение по здравословни и безопасни условия на труд



ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ

1.3. Квалификационни 

курсове

2014 г.

2014 г.

2017 г.

2019 г.

Национален институт за обучение и квалификация в системата на 

образованието гр. Банкя.

Квалификационен курс „Обучение на педагогически специалисти за превенция 

на училищното насилие, агресията и други негативни прояви“

Военна академия „Г. С. Раковски“ Център за обучение „Управление при 

извънредни ситуации“

Квалификационен курс с учители „Превенция на бедствия и аварии“

Национална образователна кампания „Моето първо работно място“

Курс за обучение по Ключова компетенция „Индустриални отношения“

Български свободен университет гр. Бургас

Квалификационен курс „Как да работим с родителите – стратегии за ефективно 

взаимодействие между училището и семейството“



ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ

1.4. Участие в проекти 2013г. / 2018г. - Проект Ученически практики

2019г. / 2020г. - Национална програма „Занимание по интереси“

1.4. Участие в комисии  

и работни групи
Комисия за борба с противообществените прояви

1.5. Участие в комисии  

и работни групи



ПЕДАГОГИЧЕСКА 

ФИЛОСОФИЯ

Според моята философия образованието трябва да бъде прогресивно и надграждащо.

Учителят е този, който трябва да намери подходa към всеки един ученик, да открие неговите силни страни 

и да ги използва максимално в часа, за да може да улесни намирането на пътя за усвояване на знанията и 

да накара детето да се чувства пълноценно.

Внимателно преценявам методите, за да могат всички ученици да разберат преподаваното. Стремя се да 

онагледявам трудния учебен материал с презентации, със житейски примери, с картини и други.

Учениците трябва да учат и от преживяванията, събитията от реалния живот, които са значими за тях. 

Основната ми цел е постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни 

знания, умения и навици.

Старая се да преподавам качествено и образно, на достъпен и разбираем език, да усъвършенствам 

постоянно знанията и опита си.

Възпитателната роля на учителя е способността му за проявата на толерантност, инициативност, 

търпеливост, коректност, откритост, доброжелателност, креативност, решителност, сътрудничество, 

съпартниране при работа в екип, свободно изразяване на мнение и защитаване на лични позиции, както и 

успешно справяне с конфликтни и стресови ситуации, готовността му да променя своите позиции, възгледи 

и убеждения в резултат от общуването с учениците.

Според мен ученето не е самоцел, а дълготрайно усвояване на знания и умения, които децата да прилагат 

в практиката.

За мен учителската професия е призвание. Тя ми носи огромно удовлетворение, въпреки трудностите.



ОТГОВОРНОСТИТЕ НА 

УЧИТЕЛЯ

Изграждане на добри взаимоотношения и организационни връзки с:

• ученици и родители;

• учители от училището;

• колеги от други училища;

• управленски и административен персонал;

• експерти от РУО;



МОИТЕ 

ОТГОВОРНОСТИ

Член на Комисията  за  организиране, провеждане  и оценяване на   ДКИ.

И ДР.



 ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ИЗВЪНКЛАСНА 

ДЕЙНОСТ



УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

0898295695

Стоян Славейков Костадинов

stoian_sk@abv.bg

Лични:


