


Николай Григоров 

Мишовски 

 Местоживеене: гр. Койнаре, обл. 
Плевен 

Длъжност : Старши учител по 
физическо възпитание 

 Месторабота: СУ “Христо 
Смирненски” гр. Койнаре , обл. 
Плевен 

 



Лична информация 

Образование и обучение: 

Висше ВИФ“ Георги Димитров“- 

образователна степен магистър 

Професионален опит: 

Педагогически трудов стаж: 35 години 

В момента Старши учител по 

физическо възпитание в СУ “Христо 

Смирненски” 

 



Умения и компетенции 

Сертификат : Обучение на 

педагогическите специалисти за 

превенция на училищното насилие, 

агресията и други негативни прояви 

Сертификат: „Разработване на 

проектно предложение за финансиране 

от структурните фондове“ 

Сертификат: „Подходи и методи за 

работа в мултикултурна среда“ 

 

 



Умения и компетенции 

Сертификат: „Интерактивна технология 

за образование в мултиетническа 

среда“ 

Сертификат: „Мениджмънт на класа 

като образователна и работна среда“ 

Удостоверение: „Обучение и грижа за 

децата и учениците със специални 

образователни потребности“ 

 



Умения и компетенции 

Сертификат: „Тормоз и неговото 

ограничаване“ 

Сертификат: „Общуване с учениците“ 

Удостоверение: „Специфични умения 

за работа в комисии по БДП“ 

Удостоверение: „Интерактивни 

технологии и техники в обучението по 

БДП“ 

 

 



Педагогическа дейност 
Формиране на двигателни умения и 
навици, развиване на физически качества 
и подобряване на координационните 
способности на учениците 

Затвърдяване и усъвършенстване на 
придобитите двигателни умения и навици, 
осъзнаване важността на физическите 
упражнения за здравето на организма и 
формиране на потребност от системни 
занимания с физически упражнения и 
спорт 

Насърчаване на оценката за значението на 
спортсменския дух и отговорност 

Насърчаване на интерес за участие в 
спортни занимания в свободното време 

 



Методическа дейност 

Проучване на индивидуалните 

възможности на учениците 

Прилагане на индивидуален подход 

към децата, съобразен с особеностите 

на тяхното развитие 

Използване на подходящи методи, 

срeдства и стратегии- нагледни методи, 

словесни методи, практически методи, 

обобщителни методи, лекция(беседа) 

 



Методическа дейност 

Интересът към спорта в часовете по 

ФВС се поддържа с често провеждане 

на състезания по видове спорт, игри и 

отделни умения. Помага им да научат 

правилата за провеждане на 

състезания по видовете спорт, да 

усетят положителното влияние от 

„стартовото” вълнение (едно от 

положителните стресови състояния) 

 



Разработени проекти 

Работя по проект „Твоят час“ 

Ръководител съм на клуб „Млад рибар“ 

 

 

 



Участия в състезания, 

отличия и награди 
O Участие в градски ученически игри по 

видове спорт с отбори по футбол –
момчета, баскетбол- момчета , тенис на 
маса- момичета и момчета 

O Награди: Футбол купа за І-во място на 
общинско първенство и II-ро място на 
областно първенство, Баскетбол І-во място 
на общинско първенство и II-ро място на 
областно първенство, Тенис на маса 
момичета IV-ро място на републиканско 
първенство 


