
Портфолио

на Айрие Ибраимова Ходжова 

Второ основно училище „Гоце Делчев“



Моето портфолио:

 Обхваща дейностите ми като учител и представя 

характера на професионалната ми дейност.

 Електронното ми портфолио предоставя възможност 

за професионален обмен.

 Във всеки един момент от дейността ми като учител 

портфолиото подлежи на допълване и 

актуализиране.



Съдържание:

I.   Информация за преподавателя 

II.  Методическа част 

III. Оценяване ефективността от 

учебния процес



I. Информация за преподавателя: 

 Лични данни

 Дипломи за образователна степен и квалификация.

 Сертификати от професионални обучения. 

 Философия на преподаването.



ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име: Айрие Ибраимова Ходжова 

Адрес: ул.„Чаталджа” № 12, Гоце Делчев,  п.к.2900

Телефон: 0896390257 -

Националност: българка

Дата на раждане: 30.01.1962 година



ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 Висше образование: НСА “Васил Левски”, гр. София; 

специалност – физическа култура, степен – магистър.

 Придобита квалификация: учител по физическо възпитание и 

спорт в СОУ.

 Придобита трета професионално-квалификационна степен, 

СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София.

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



ТРУДОВ СТАЖ

 Дати (от-до): - 01.09.1983г. – 12.11.1983 година

Име и адрес на работодателя: - СПУ „Кирил и Методий” – с. Гърмен

Сфера на работа: - Образование

Заемана длъжност: - Учител по физическо възпитание

 Дати (от-до): - 15.11.1983 г.  до момента

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



УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Лични умения 

и компетенции

Имам положително отношение към личностното си развитие и 

професионалното  си усъвършенстване. 

Активно участвам в квалификационни и информационни форуми.

Социални 

умения и 

компетенции

Отлични умения за работа в екип.

Комуникативност, коректност и отговорност при постигането  на високи 

резултати. 

Организационн

и умения и 

компетенции

Мотивирана и креативна с отлични организационни качества. 

Успешно приобщавам родителите за постигането на образователните цели.

Технически 

умения и 

компетенции

Справям се много добре с техническите средства в обучението.

Компютърни 

умения и 

компетенции

Умение за работа с компютри 

Свидетелство 

за управление 

на МПС

Категория „В”



Дейности на педагогическия специалист

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.

 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.

 Удостоверение №10871 / 17.11.2017 г. на тема: Информационна 

сигурност и реакция при инциденти.



Дейности на педагогическия специалист

 Удостоверение №187 / 25.03.2018 г. на тема: „Разрешаване на възникнали 

проблеми в образователните институции чрез ефективно използване на 

преговори“.

 Удостоверение № 1165 / 30.11.2018г. ‘‘Придобиване на правни умения от 

страна на педагогическите специалисти. Професионално-квалификационна 

степен.

2. Свидетелство за трета професионалноквалификационна степен Рег. 

№1412/29.03.2012г. 

3. Участие в комисии:

 Комисия за опазване и поддържане на материално-техническата база.

 Председател на комисия по спортно-туристическа дейност.

 Член на методическо обединение по природоматематически науки.

4. Подготовка на отбори и участия в състезания на общинско и районно ниво.



Дипломи за образователна степен 

и квалификация

"Да  обучаваш – означава да 

се учиш двойно." 

Жозеф Жубер



СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София

Придобита трета професионално-квалификационна

степен  



СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София

Придобита четвърта професионално-

квалификационна степен  



СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София

Придобита пета професионално-квалификационна

степен 



Сертификати

от 

професионални 

обучения



Сертификати  от професионални обучения



Сертификати

от 

професионални 

обучения



Сертификати

от 

професионални 

обучения



Сертификати от професионални обучения



Сертификати

от 

професионални 

обучения



Сертификати от професионални обучения



Сертификати

от 

професионални 

обучения



Сертификати от професионални обучения



Философия на преподаването

„Ако любовта би се приложила като

образователен метод, резултатите щяха

да бъдат коренно различни от тия, които

имаме сега!”

Петър Дънов



Философия на преподаването

 Преподавателската дейност се извършва от учителя, който
преди всичко е организатор и ръководител, важен източник
на знания и умения за учениците, пръв помощник и
възпитател.

 Изходна точка за ефективността на учебния процес е
доброто взаимодействие между учител, ученик и родител.

 Винаги се стремя да обичам своите ученици и в процеса на
работа с откритост, съпричастност и взаимно уважение да
изграждам доверие помежду ни.

 Възприемам всяко дете като личност, но при спазване на
определени правила и отговорности.



Философия на преподаването

 Съобразявам се с различните възможности и интереси на учениците си,

с техните силни страни и успешно ги използвам в своя полза.

 При необходимост на различните целеви групи преподавам един и същ

материал по различен начин и с различни средства.

 Смятам образованието за ценност и чрез преподаването си искам да

убедя в това и учениците си.

 Обичам работата си и съм убедена, че в нашата професия най-важното

е да не те напуска желанието за учене. Спреш ли да се самообучаваш –

изоставаш в учителската си кариера и от потребностите на учениците

си.



Философия на преподаването

 Водещо в моята философия е казаното от Плутарх, че “ученикът не е

съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде

запален”. За мен учителят е този, който запалва желанието за знания

у всеки ученик.

 За да изпълни тази мисия модерният учител трябва да бъде пример

за добро поведение. Да е информиран и осведомен, да е в течение с

новостите и образователните тенденции. Това изисква той да умее

да работи и с образователни софтуерни продукти, мултимедийни

презентации и интерактивни методи на обучение.



Философия на преподаването

 В работа си добрият учител създава творческа атмосфера, предизвиква

любопитството на учениците към материала от учебната програма,

развива тяхната вътрешна мотивация, учи ги да преценят правилно

всяка ситуация и вземат адекватни решения.

 Оценка за успешната работа на учителя е индивидуалния напредък на

всеки ученик, защото всяко дете е различно, живее в различна среда и

има различни възможности.



Философия на преподаването

“Работата на учителя е да накара учениците си

да прозрат в собствената си вътрешна сила и

жизнеспособност.”

Джоузеф Кембъл

 Искам учениците ми да осъзнаят, че в учебния процес се изисква от

тях усилия, дисциплина и организираност, за да станат отговорни и

мислещи хора, които са готови да решават проблеми, а не очакват

някой друг да им ги реши.

 Това би позволило на учениците да се развиват пълноценно, да

опознаят действителността и да са готови за предизвикателствата

на живота.



 Основната ми 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.



 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.



II. Методическа част 

 Планиране и подготовка на учебния процес.

 Използване на подходящи методи и техники, които:

 Отговарят на различните потребности на 

учениците.

 Дават оптимален резултат в конкретни ситуации.

 Мотивират учениците и стимулират личностното 

им развитие.



II. Методическа част 
Урок на тема:   Волейбол - VII клас

План на урок

разработен от Айрие Ибраимова Ходжова 

Учител по физическо възпитание



II. Методическа част 
Урок на тема:   Волейбол - VII клас

План на урок

разработен от Айрие Ибраимова Ходжова 

Учител по физическо възпитание



II. Методическа част 
Урок на тема:   Волейбол - VII клас

План на урок

разработен от Айрие Ибраимова Ходжова 

Учител по физическо възпитание



II. Методическа част 
Урок на тема:   Волейбол - VII клас

План на урок

разработен от Айрие Ибраимова Ходжова 

Учител по физическо възпитание



II. Методическа част 
Урок на тема:   Волейбол - VI клас

План на урок

разработен от Айрие Ибраимова Ходжова 

Учител по физическо възпитание



II. Методическа част 
Урок на тема:   Волейбол - VI клас

План на урок

разработен от Айрие Ибраимова Ходжова 

Учител по физическо възпитание



II. Методическа част 
Урок на тема:   Волейбол - VI клас

План на урок

разработен от Айрие Ибраимова Ходжова 

Учител по физическо възпитание



II. Методическа част 
Урок на тема:   Волейбол - VI клас

План на урок

разработен от Айрие Ибраимова Ходжова 

Учител по физическо възпитание



II. Методическа част 
Урок на тема:   Лека атлетика - V клас

План на урок

разработен от Айрие Ибраимова Ходжова 

Учител по физическо възпитание



II. Методическа част 
Урок на тема:   Лека атлетика - V клас

План на урок

разработен от Айрие Ибраимова Ходжова 

Учител по физическо възпитание



II. Методическа част 
Урок на тема:   Лека атлетика - V клас

План на урок

разработен от Айрие Ибраимова Ходжова 

Учител по физическо възпитание



II. Методическа част 
Урок на тема:   Лека атлетика - V клас

План на урок

разработен от Айрие Ибраимова Ходжова 

Учител по физическо възпитание



II. Методическа част 
Открит урок на тема:   Лека атлетика - V клас

На 22.10.2021 година се

проведе открит урок по

физическо възпитание и 

спорт на новите спортни

площадки на Второ ОУ “ Гоце

Делчев”.

Учениците от 5.в клас с 

голямо желание участваха в 

урока и показаха, че могат да

бъдат лекоатлети, като

развиват комплексно

двигателните качества в 

различни подвижни игри. 

Гости на урока -

ръководството на училището

и учители.



II. Методическа част 
Открит урок на тема:   Лека атлетика - V клас



 Основна цел при  работа  ми  е  да  се повиши мотивацията 

на учениците.

 Стремя се да използвам разнообразни ресурси, чрез които  

се  дава  възможност за участие на повече  ученици .

 Съобразявам се с различните възможности и интереси на 

учениците си, с техните силни страни и успешно ги използвам 

в своя полза. 

 При необходимост на различните целеви групи преподавам 

един и същ материал по различен начин и с различни 

средства.

Методически дейности:



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 при преподаване:

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.

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.



За насърчаване  децата към позитивни прояви, 

взаимна подкрепа, стремеж към постигане на общ краен резултат:

 Възпитание и формиране на активна гражданска позиция.

 Повишаване на мотивацията и желанието на учениците да 

участват в извънучилищни и извънкласни занимания.

 Подготовка и  провеждане на проектни дейности и обучения с 

ученици.



Работа за засилване на взаимодействието с родителите:

 Поддържам и актуализирам информацията с данните и

координатите за връзка с ученика и неговите родители.

 Избирам съдържателни форми за представяне на резултатите от

работата с децата пред родителите /разговори по телефона,

лични срещи и др./.

 Планирам и организирам съвместни дейности с родителите.

 Участвам в реализирането на съвместни проекти и програми.



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Спортен празник по повод предстоящия празник - 24 май

/20 май 2021 година/



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Европейски ден на спорта в училище – 29.09 



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Европейски ден на спорта в училище – 29 септември



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Есенни ученически игри по баскетбол – 20 ноември

Първо място отбор момичета/момчета



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Спортно състезание по силов трибой 

„Победи себе си – не посягай на дрогата“ – 27 април

Първо място момчета и второ място момичета



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Спортен празник в чест на патронния празник на училището 

/зала „Неврокоп арена“/ – 4 май



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Вътрешно-училищен турнир по стрийтбол 3х3 – 6 и 7 декември



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Вътрешно-училищен турнир по тенис на маса 

10 - 14 декември



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Вътрешно-училищен открит шахматен турнир за Коледа 

17 - 21 декември



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Щафета „Предай нататък“  - 27 април

Второ място момчета и трето място момичета



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Регионален футболен турнир – месец май

Първо място отбор момчета 



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

По случай 22 септември - Ден на независимостта на България

21.09.2021г. - турнир 3х3 баскетбол /Стрийтбол/.

В турнира участваха 14 отбора - момичета и момчета.



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА
По случай 22 септември - Ден на независимостта на България

21.09.2021г. - турнир 3х3 баскетбол /Стрийтбол/.



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Спортни предизвикателства - щафетна игра с елементи на

баскетбола, хвърляне на малка топка в цел и скачане с чували



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Спортни предизвикателства - щафетна игра с елементи на

баскетбола, хвърляне на малка топка в цел и скачане с чували



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Вътрешноучилищни състезания по футбол и баскетбол



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Вътрешноучилищни състезания по футбол и баскетбол



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

По случай 22 септември - Ден

на независимостта на България, 

в двора на Второ ОУ „Гоце

Делчев” се проведоха вътрешно-

училищни състезания по футбол

и баскетбол. 

В състезанията взеха участие

учениците от шести и седми

клас. Учениците участваха с 

много емоции, настроения, 

спортен дух и показаха своите

умения и техника в играта. 



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

22 септември - Ден на независимостта на България

Вътрешно-училищни състезания по футбол и баскетбол



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

22 септември - Ден на независимостта на България

Вътрешно-училищни състезания по футбол и баскетбол



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Във връзка с Европейския ден

на спорта във Второ ОУ „Гоце

Делчев” се проведоха

множество мероприятия, в които

се включиха голяма част от

учениците.

Главна цел на Европейския

ден на спорта в училище е да

се даде възможност на децата

да опитат нови активни

занимания и спортове, за да

намерят движението, което им

доставя удоволствие и да им

помогне да растат здрави и 

силни.



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Във връзка с Европейския ден на спорта



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Във връзка с Европейския ден на спорта



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ - МЕСЕЦ 

НА ЛЕКАТА АТЛЕТИКА

В продължение на седмица

в двора на Второ ОУ„Гоце

Делчев” се проведе вътрешно-

училищно състезание по лека

атлетика с учениците от пети, 

шести и седми клас. 

Състезанието бе изпълнено

с много емоции и желание за

победа.



ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ - МЕСЕЦ НА ЛЕКАТА АТЛЕТИКА



III. Оценяване ефективността 

от учебния процес:



Спечелени награди за отлични постижения на 

местни, общински и районни състезания



Спечелени награди за отлични постижения на 

местни, общински и районни състезания



Награди 

за спечелени 

постижения



Награди 

за спечелени 

постижения

Отново първи в спорта!

Учениците от Второ основно

училище „Гоце Делчев” участваха в 

маратона „Неврокоп тича”- 2022г., 

организиран от НПГ „Димитър Талев” с 

партньорската подкрепа на Община Гоце

Делчев. 

Ето класирането:

1 място - Катерина Мачева -7.а клас

2 място - Иван Спиров -6.б клас

3 място - Христо Мушев - 6.б клас

4 място - Катерина Техменджиева -7.б 

клас

4 място - Ясмина Иброшева – 6.а клас



Маратон „Неврокоп тича”



Маратон „Неврокоп тича”



Награди за спечелени постижения

На 21.04.2022г. учениците от

6-ти и 7-ми клас премериха сили, 

показаха завидни умения, 

бързина, качества, дисциплина и 

постигнаха отлични резултати в 

състезанието по лека атлетика -

щафета ,,Предай нататък’’, 

организирано от НПГ "Димитър

Талев". 

Отборът на момичетата се

класира на второ място. 

Отборът на момчетата се

класира на четвърто място от

участващи десет отбора.



Състезанието по лека атлетика

Щафета ,,Предай нататък’’



Награди за спечелени постижения



Награждаване с плакет на община Гоце Делчев 

за високи постижения в учебно-възпитателната работа


