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МОТИВИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ

✓ Да представя своята дейност като преподавател;

✓ Портфолиото е инструмент за удостоверяване и

управление качеството на квалифицираност,

компетентност и креативност на учителя;

✓ Електронното портфолио е възможност за

комуникация, избор и оценка моята работа в

интернет мрежата;

✓ Електронното портфолио е отворено и подлежи на

изменение, допълване и актуализация във всеки

момент от дейността ми на учител.

✓ Персонализация на учителския ми труд;

✓ Смятам, че системното попълване на портфолиото

ще спомогне за професионалния ми ръст;



ОБРАЗОВАНИЕ

✓ Завършил съм Висш лесотехнически институт

гр. София през 1985 година;

✓ Специалност: Горско стопанство;

✓ Образователно-квалификационна степен – магистър;

✓ Квалификация: инженер по горско стопанство;

✓ Придобил съм учителска правоспособност в Център

за следдипломна квалификация към Технически

университет – Габрово през 2007 година;

✓ Педагогически стаж: 23 години.



ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННО

РАЗВИТИЕ:

✓ През 2005 г. обучение по „ Интерактивни методи“

към Център „ Отворено образование“ София;

✓ През 2007 г. обучение по „ Базови и специфични

компютърни умения на учители“ в Национален 

Педагогически център към МОН;

✓ През 2018 г. обучителен курс „ Управление на

свободното време на учениците в образователна 

среда“  към Сдружение 

„ Алтернатива за теб“ град Велико Търново;

✓ Участие в семинарите за вътрещноучилищна

квалификационна дейност.



ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

✓ Учителят е творец, личност, професионалист. Той се

стреми да предаде на учениците си правилно своите

знания и умения, използвайки новите педагогически

технологии и методи, начини, с които да ги мотивира;

✓ Професията на учителя е призвание и отговорност.

Отговорност не само пред учениците, техните родители и

обществото, но и пред самия себе си.

✓ Учителят трябва да е искрен, да умее да разбира своите

ученици, да живее с техните радости и тревоги , да

съпреживява заедно с тях, еднакво да обича и съди;

✓ Учителят трябва да накара учениците да повярват в себе си,

да прилагат наученото в своята професия и да се реализират

успешно на пазара на труда.



МОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ

Моята дейност е свързана с осъществяване и 

поддържане на постоянна връзка и взаимоотношения с:

✓ Моите ученици;

✓ Родителите;

✓ Учители и възпитатели;

✓ Управленски и административен персонал;

✓ Експерти от РУО и МОН;

✓ Фирми-партньори от сферата на горското 

стопанство.



ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

✓ Разработване на тематични годишни разпределения на    

учебното съдържание;

✓ Разработване на учебни програми и разпределения по    

разширена професионална подготовка;

✓ Планиране и подготовка на учебния процес;

✓ Провеждане на теоретично и практическо обучение по

предмети от професионална подготовка;

✓ Изграждане на нови знания , умения и ценности у учениците;

✓ Оценяване и отчитане на постиженията на учениците;

✓ Организационни функции;

✓ Опазване живота и здравето на учениците

✓ Консултиране на ученици в дневна и задочна форма на

обучение;

✓ Водене на училищна документация



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

✓ Изработвам програми за ЗИП и производствена практика 

за учениците от XI и XII клас;

✓ Разработвам конспекти и изпитни билети за учениците от

задочна форма на обучение;

✓ Разработвам изпитни билети за държавните

квалификационни изпити по теория и практика на 

професията;

✓ Участвам в комисии за подготовка, организиране , 

провеждане и оценяване на държавни квалификационни

изпити по теория и практика на професията.



ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

✓ Участие в проект „УСПЕХ“ по Оперативна програма 

на МОН „Развитие на човешките ресурси“;

✓ Като преподавател по професионална подготовка работя за 

подготвянето на  ученици за участие в училищни и 

национални състезания от направление Горско стопанство;

✓ Участие в проект „ Твоят час – фаза І“ по Оперативна 

програма на МОН „Развитие на човешките ресурси“;

✓ Подготовка и участие в Национално състезание „ Горски 

многобой“, организирано от МОН.

✓ Участие в проект „Ученически практики“ по Оперативна 

програма на МОН „Развитие на човешките ресурси“;









ЕВГЕНИЙ ПАСКАЛЕВ
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