
 

 

               

 

 

 

          П О Р Т Ф О Л И О 

 

                на Николай Борисов Григоров 

       старши учител по история и цивилизации 



 

 

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 

Име, презиме и фамилия: Николай Борисов Григоров 

Дата и място на раждане: 07-02-1960 г. гр. Перник 

Образование: Висше- магистър с квалификация специалист историк и учител по 

история 

GSM 0888818278 

email: nbg60@abv.bg 

Прилагат се копия на дипломи  : 

 

Преподаване по история и цивилизации на ученици от пети, шести и седми клас 



 

 

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

Човек вижда толкова колкото знае 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ: 

Повишаване на квалификацията: 

Социални умения и емоционална интелигентност-как да ги формираме и 

развиваме-19/20 .11. 2016 г.-0,5 квл. кредита 

Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивни методи в 

съвременния образователен процес-16 .06. 2017 г. -0,5 квл. кредита 

Възрастови особености на децата и учениците. Умения на учителите за 

справяне с предизвикателства, породени от възрастовите особености и 

възрастови кризи.-18/19 .11. 2017 г. – 1 квл. кредит 

Предизвикателства пред възпитанието в съвременното училище-17/28 .02. 2018 

г.-1 квл. кредит 

Организация на образователния процес-02 .06. 2018 г.- 0,5 квл. кредита 

Приобщаващо образование-02 .06. 2018 г.-0,5 квл. кредита 

Придобита: Пета Професионалноквалификационна степен - № 25911-2018 г. 

Наставничеството в образователната система-08 .06. 2019 г.- 1 квл. кредит 

Удостоверение № 5934/17.11.2011 г.-Разработване на флаш анимация 

Удостоверение № 01-0444/10.03.2006 г.-Базови и специфични умения на 

учители по История, География и Обществени науки 

Сертификат № 0149/26.11.2011 г.-Създаване на презентации и публикации 

Сертификат № 21229.230/10.02.2013 г.-Формиране на предприемачески умения 

Сертификат № 44878/15.12.2015 г.-Разработване на инструментариум за 

оценяване на постиженията на учениците по обществени науки  

 



 

 

Други: 

Класен ръководител 

Участие в методическото обединение на учителите по история и цивилизации, 

музика, изобразително изкуство и физическо възпитание и спорт. 

Участие в разработване на учебно помагало за „Преподаване на история в 

мултикултурно общество-предизвикателства и модели”. 

Участие в олимпиади, конференции и семинари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообразование: постоянно 

 



 

 

 

 

 

 

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 

Извънкласни мероприятия 

-Участия в провеждане и организиране на олимпиади 

-Участие в проект „УСПЕХ” 

-Участие в образователни екскурзии 

-Участие в двустранен проект Норвегия-България на тема „Преподаването на 

история в мултикултурно общество- предизвикателства и модели” и изработва- 

не на наръчник в помощ на учителя 

-Участие в различни образователни курсове /сертификатите в приложението/ 

-Родителски срещи 

- 

- 

- 

- 



 

 

 

 

 

ОБРАТНА ВРЪЗКА 

 

ПЛАНОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

Защита на четвърто ПКС 

Участие в квалификационна дейност: 

-Работа с програма Net Support 

-Уеб базиран училищен електронен дневник 

-Работа с Edpuzzel 

-Работа с електронните ресурси на Mozabook 

-Подготавка на учениците за участие в училищни състезания и  

олимпиади  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

         

 

                                                                                                             

 

 

 

 



        

                

 

 

 



          

         

 

 

 

 



      

 

                        

 

 


