
ПОРТФОЛИО
НИКОЛАЙ ДЯКОВ ДЯКОВ



Добрият учител е този, който успява чрез преподаването си да

осигури на учениците възможност за разчупване на шаблона и

изкачване на социалната стълбица. Това е една от основните цели на

образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови процеси в

обществото. Учителят играе изключително важна роля в развитието

на образованието – без добри учители няма да има прогрес не само в

системата, но и в държавата, и в обществото. Той трябва да е лесно

обучаем, да се стреми към развиване на нови практики, да се учи през

цялат а си кариера, да променя подхода в зависимост от ученицит е си,

да притежава умения за боравене със съвременните технически
пост ижения, умения за работ а в екип, да прит ежава  

управленски и комуникативни възможности.

от лични  

повишаваТоест да 

квалификацият а си и да придобива нови умения пост оянно в

съответствие със средата и учениците си. Треньор по футбол в ДЮШ

на ФК „Добружа” . Републикански шампион с децат а на „Добруджа” през

1992 г. и вицерепубликански шампион с юношите старша възраст през

1995 г. Учител, Заместник-директор, а от 2012 г. Директор на

Спортно училище „Георги Стойков Раковски” – град Добрич.



ПРОФИЛ

гр. Добрич

diakov123@abv.bg 

087 982 3389

-

mailto:diakov123@abv.bg


КЛАСОВЕ
Преподавамнаученици от 11 и 12 клас

Нормативно-правна уредба на физическото

възпитание и спорта в България, спортна

медицина

ОБРАЗОВАНИЕ

МАГИСТЪР

Националнаспортна академия „Васил Левски” 

гр. София

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАЖ
15 години

В момента преподавам в :

Спортно училище "Г . С т . Раковски" - гр .

Добрич



УМЕНИЯИ КОМПЕТЕНЦИИ

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране,

позитивно мислене, добра работа в екип,

лоялност, отговорност, организираност. Умея да

изслушвам учениците, родителите им и колегите.

Поддържам добри контакти с ученици и родители.

Уважавам и стимулирам уникалността и

индивидуалност т анавсеки ученик.



КВАЛИФИКАЦИ

И  И ОБУЧЕНИЯ











Встремеж дасеразберат потребностите на всяко еднодете е 

важно да се стимулират уменията на децата, за да се подтикне

развит иет о  

атмосфера.

им. Важно

е  Тя

трябва

и създаванет о  

да насочва

на позит ивна  

към доверие,

добронамереност и обич в групата. Децата да се научат да

спазват правила и да зачитат правата на другите и

авторитета на учителя. Осъществяването е възможно, чрез

изграждане на среда насърчаваща съвместната работа и

сът рудничест во между децат а.

ФИЛОСОФИЯНА ПРЕПОДАВАНЕ



БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Бих искал да се включа в курсове и квалификации, които да

обогатят и развият знанията и уменията микато педагог и

специалист, съобразно съвременните тенденции в

педагогиката.

ПРОЕКТИ И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Участие в международни проекти по програма Еразъм+



35 - ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ



НАГРАЖДАВАНЕНА МЕДАЛИСТИ



НАГРАЖДАВАНЕНА МЕДАЛИСТИ



УЧАСТИЯВМЕЖДУНАРОДНИПРОЕКТИ



УЧАСТИЯВЕВРОПЕЙСКИПРОЕКТИ


