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Представяне
   Завърших  средното си образование в СУ”Васил Левски” със спортен профил гр.Кюстендил 
през 2001 г. През същата година бях приета в Национална Спортна Академия “Васил Левски” с профил:“
Учител по физическо възпитание и спорт”.През 2002 г. записах втората си  специалност: 
“Треньор по художествена гимнастика”.Дипломирах се бакалавър и по двете специалности през 2005 г.   и 
записах  магистратура“Физическо възпитание и  спорт”, Магистърска програма “Профилактика и корекция 
на гръбначните изкривявания”,която завърших през 2007 г..Започнах да работя като треньор в ОСК” Славия” 
през 2003 г. до 2008 г., когато бях назначена като учител по Физическо възпитание и спорт в 44.СУ”Неофит 
Бозвели” където работя и до днес.
Успехи като учител: многобройни медали,купи и награди от общински,районни,зонални и градски  
първенства.
Паралелно освен като учител работих и като треньор  и съдия по художествена гимнастика в СК“Левски” от 
2008-2017г. Работих с деца и девойки.Успехи републикански медалистки,държавни шампионки и 
медалистки от международни турнири.Достигнали до национален отбор девойки и жени.Успехи: 
Вицеевропейски шампионки от 37-то Европейско първенство за девойки.
От 2017 до 2020 г. съм работила като треньор  и съдия по художествена гимнастика СК”София спорт-2017” 
Успехи - републикански медалиски.Медалистки от международни турнири.
Личен треньор на Нина Церовац  гимнастичка от Босна и Херцеговина участник в 36-то Европейско 
първенство през 2020 г.



Лични данни

● Име:Евелина Методиева Миленкова
● Месторабота: 44. СУ “Неофит Бозвели “
● Заемана длъжност:  старши учител по физическо възпитание и спорт
● Педагогически стаж: 16 година
● Информация за връзка Gmail: e.milenkova@44sou.eu 



Образование 

● Образователно-квалификационна степен бакалавър специалност “Учител по физическо 
възпитание и спорт” НСА “Васил Левски„ гр. София,  
специалност Физическо възпитание.

● Образователно-квалификационна степен бакалавър  втора специалност ”Треньор  по 
художествена гимнастика” НСА “Васил Левски„ гр. София, специалност Спорт; 
професионална квалификация – треньор по художествена гимнастика.

● Образователно-квалификационна степен магистър специалност “Физическо възпитание и 
спорт”, магистърска програма “Профилактика и корекция на гръбначните изкривявания”
НСА “Васил Левски„ гр. София,  
специалност Физическо възпитание.

● Свидетелство  V Професионално-квалификационна степен Софийски университет “Св.
Климент Охридски”

● Свидетелство  IV Професионално-квалификационна степен НСА “Васил Левски„ гр. 
София



Професионална квалификация
● Сертификат за участие във вътрешно училищна квалификация на тема: “Учителско портфолио знак за качество на 

педагогическата дейност”
● Удостоверение за участие във вътрешноучилищен квалификационен семинар на тема:”Държавни образователни 

стандарти”
● Удостоверение ”Методика на обучението по безопасност на движението”
● Удостоверение за участие във вътрешноучилищен квалификационен семинар на тема:”Приобщаващо образование-как 

да го направим в 44.СУ?”
● Удостоверение  на тема:“От атестация може да се плаши само несигурния учител”
● Удостоверение на тема:”Работа в облачна среда - документи,таблици и формуляри”
● Удостоверение за участие във вътрешноучилищен квалификация на тема:”Изграждане на умения за насърчаване на 

личностното развитие на деца и ученици.Ефективни техники за управление на групата и класа,оценка на резултатите и 
измерване на постиженията”

● Сертификат от Министерство на младежта и спорта за участие в обучителен семинар на тема:”Приобщаващ седящ 
волейбол”

● Сертификат БЧК Участие в квалификационен курс на тема: „Първа долекарска помощ – Основен курс„ 
● Участие в квалификационен курс :Проектно-базираното обучение – инструмент за качествено преподаване и учене 
● Google Certified Educator Level 1
● Google Certified Educator Level 1
● Съдия по художествена гимнастика категория “Елит”
● Удостоверение от Закона за Физическото възпитание и спорт Длъжност: Старши треньор



Въведение
Съвременният урок по физическо възпитание има нов облик, който го отличава от досегашните традиции. Новите изисквания към учебния 
процес по физическо възпитание намират своето реално приложение преди всичко в урочната работа. Научният подход в ръководенето на 
обучението по физическо възпитание налага рационално съчетаване на познавателната и двигателната дейност на учениците, които от 
обект на обучението се превръщат в субект. Тяхното съзнателно, активно и творческо участие в учебния процес, самооценката на дейността 
им са важни моменти, чието реализиране в урока е задължително.

Ролята на учителя е правилно да насочва и умело да контролира тази двустранна дейност между обучаващ и обучавани в интерес 
на пълноценното решаване на поставените в урока задачи. Качественото провеждане на урока по физическо възпитание е свързано със 
съблюдаването  на редица изисквания към неговото съдържание и методика. Преди всичко всеки урок по отделно, както и сериите от уроци 
допринасят за планомерното  и целенасочено осъществяване на  многостранните задачи на обучението за даден клас. Затова между 
отделните уроци  трябва да  има логическа връзка и приемственост, строго съблюдаване на дидактическите принципи, реализиране на 
органичната връзка между обучението и възпитанието.
Към основните методически изисквания за урока се отнасят: правилното формулиране на конкретните задачи за всеки урок. Те трябва да 
бъдат съобразени с възможностите на учениците, т.е. да са достъпни, но и в същото време да изискват съответни усилия за реализирането 
им. Към основните задачи на урока по физическо възпитание се отнасят: работа за изграждане на определени двигателни умения и навици, 
работа за развитие на двигателните качества на учениците, обогатяване със знания. Основните упражнения от различните спортни 
дисциплини, които се усвояват в поредица от уроци, са предварително планирани в съответна методическа последователност. Цялата 
учебно-тренировъчна дейност в училище трябва задължително да протича върху положителен емоционален фон, който съзнателно се 
стимулира от учителя. Той се постига с начина, по който учителят поднася учебните взаимоотношението на учениците, формите на 
взаимоотношението при  изпълнение на разнообразните физически упражнения, игри и състезания. Особено значение за 
интензификацията имат стимулите и формите за контрол и оценка на дейността на учениците. Диференцираният подход е задължителен. 
От стимулиране се нуждаят както успяващите, така и изоставащите ученици. Особено значение има личността на учителя-изразителност 
на словото , движенията, хармония в поведението, ясна и аргументирана мисъл, вътрешна динамика и воля, които увличат учениците към 
активна двигателна дейност.



Добра практика
1.Вдъхновение и стремеж за високи постижения,неотменно съпровождат професионално-педагогическата 
дейност. В тази връзка, добрите и иновативни практики са важна част от моята преподавателска дейност и 
общуване с учениците.

2.Примери за добра практика:
● Работа по проекти
● Дискусии, беседи
● Физически упражнения- опазване здравето на учениците,здравословен начин на живот,правилно 

телодържане
● Изграждане и усъвършенстване на общи и специфични знания и умения
● Участие и провеждане на спортни мероприятия :

спортни празници
открити уроци ,
спортни панаири
спортни лагери
тренировки
учебни игри



Приложение

Да се управлява образованието и училището означава да се предвижда тяхното бъдеще.Това означава да се 
програмира това бъдеще. Да се програмира образованието означава да се програмират знанията ,уменията, 
мисленето, съзнанието и чувствата, които “залага” в паметта на човека учителя и преподавателя.

Модернизацията на образованието и управлението са взаимно свързани. Не е възможно да се 
реформира образованието и училището, ако управлението се съпротивлява или деформира нововъведенията. 
Както не би могло обучението и възпитанието на учениците да бъде качествено без добри учители 
професионалисти, така не би могло училището и образователните системи да бъдат ефективни без 
професионално управление и ефективни ръководители и без утвърждаването на управлението в 
образованието като професионална дейност с ранг професия.

Съвременното училище става все по-сложна, динамична и отворена система. На него му се налага да 
функционира и да се развива в условията на по-голяма децентрализация на образователната система, на 
разширяващата се автономия и динамично променяща се пазарна социална среда.



Извънкласни и извънучилищни мероприятия

Неизменна част от моята педагогическа дейност е осъществяването  на 
извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата 
подготовка на учениците.  С извънкласните и извънучилищните дейности аз си 
поставям следните задачи:
Сформиране на училищния отбор
Подготовка на отбора
Мотивация на отбора
Група за дейност по интереси  „Художествена гимнастика и танци “ 
Развлечението
Постигане на крайната цел



Извънкласни и извънучилищни мероприятия

Участие в различни състезания(републикански състезания, ученически игри, 
турнири, областни и общински състезания по футбол,баскетбол,волейбол, тенис 
на маса, лека атлетика, бейзбол)
Участие на мажоретен състав(състезания,фестивали и тържества)
Участие в празници и състезания (художествена гимнастика,танци)
Участие  в състезания “Млад огнеборец”


