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ЛИЧНИ ДАННИ

Име: Айрие
Презиме: Ибраимова
Фамилия: Ходжова
Настояща месторабота: Учител по физическо

възпитание и спорт във Второ основно
училище “Гоце Делчев”

Националност: Българска
Адрес: гр. Гоце Делчев
Образование: Висше



ОБРАЗОВАНИЕ

 Висше образование: НСА “Васил Левски”, гр. 
София; специалност – физическа култура, степен –
магистър

 Придобита квалификация: учител по физическо
възпитание и спорт в СОУ.

 Придобита трета професионалноквалификационна
степен – СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София.

 Средно образование: НПГ “Димитър Талев”, гр. Гоце
Делчев



ТРУДОВ СТАЖ

 Име и адрес на работодателя: Второ основно
училище “Гоце Делчев”, гр. Гоце Делчев, бул. “Гоце
Делчев” 13.

 Сфера на работа: Образование.
 Заемана длъжност: Старши учител по физическо

възпитание и спорт.



ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

 Основната ми е цел, философията ми на преподаване
в часовете по физическо възпитание и спорт, е да
мотивирам учениците да бъдат максимално
физически активни, да ги накарам да осъзнаят
необходимостта от движение и спорт, да ги обедя, че
трябва да дадат всичко от себе си, за да се изградят
като физически здрави и устойчиви личности. 
Трудно е да се постигне успех в учебната дейност по
физическо възпитание и спорт без съзнателното
отношение на учениците, без тяхната положителна
мотивация и нагласа за учене и спортуване. 



ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

 Осъзнаването на собствените сили правят ученика
уверен, със самочувствие, което му дава смелост за
победа, да покаже възможностите си. Добрият
учител е онзи, който умее да преподава качествено, 
да усъвършенства постоянно знанията си и опита си. 
Преподаването е призвание, мисия, голяма
отговорност.



ТЕХНИКИ И МЕТОДИ НА
ПРЕПОДАВАНЕ

 Включвам специално подбрани подходи и методи
при адекватен за възрастово-половите особености на
учениците обем на натоварване, създавам
благоприятни условия за провокиране на интереса и
желанието на учениците за активно участие в
часовете по физическо възпитание и спорт, а
впоследствие и за спортуване. 



ЦЕЛИ, КОИТО СИ ПОСТАВЯМ
1. Повишаване мотивацията за системна двигателна

активност, укрепване на здравето, подобряване на
физическата и психическа дееспособност;

2. Формиране на двигателни умения и навици, 
развиване на физически качества и подобряване на
координационните способности на учениците;

3. Затвърдяване и усъвършенстване на придобитите
двигателни умения и навици;



ЦЕЛИ, КОИТО СИ ПОСТАВЯМ

4. Насърчаване на оценката за знанието и
спецификата на спортната проява – отборния дух, 
желанието за състезание, спортсменския дух и
отговорност;

5. Насърчаване на интереса за участие в спортни
занимания и игри в свободното време.



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

 Районно състезание на Младежки противопожарен
отряд “Млад огнеборец” - 24 април.



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

 Патронен празник на Второ основно училище “Гоце
Делчев” – Вътрешно-училищен турнир по футбол за
момчета 7 и 8. клас – 10 май.



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

 Общинско състезание по баскетбол и футбол – 17 
май.



ДЕЙНОСТИ

1. Участие в квалификационни курсове:
- Удостоверение от Българската федерация по

художествена гимнастика за участие в начален курс
на обучение за ръководител на групи за масово
практикуване на художествена гимнастика;

- Удостоверение за участие в практически семинар на
тема “Възможности за финансиране и разработване
на успешни проекти”, 19 ноември 2009г.



ДЕЙНОСТИ

- Сертификат ПУП 30899Бл за участие в курс на тема: 
“Подготовка и управление на проекти”, 2007.;

- Сертификат №0246/2010 за участие в
квалификационен курс: “Смесени техники на
преподаване”, 10.10-11.10.2009г.

- Обучение и квалификация по проект “Квалификация
на педагогически специалисти” по ОП РЧР, 
съфинансиран Европейския социален фонд на ЕС. 
№BG051P0001-3.1.03-0001, - 06.- 10.01.2014г.



ДЕЙНОСТИ

2. Професионално-квалификационна степен
- Свидетелство за трета

професионалноквалификационна степен Рег. 
№1412/29.03.2012г. 

3. Участие в комисии:
- Комисия за опазване и поддържане на материално-

техническата база;
- Комисия по спортно-туристическа дейност;
- Член на методическо обединение по

природоматематически науки;
- Подготовка на отбори и участия в състезания на

общинско и районно ниво.



ДЕЙНОСТИ

4. Преподавани предмети:
- Физическо възпитание и

спорт в 6, 7 и 8. клас.

5. Награди – снимков
материал за спечелени
постижения на общински и
районни състезания:




