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ПОРТФОЛИО
НА
ХРИСТО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

ВЪВЕДЕНИЕ
Учител съм с 30 години педагогически стаж, от които 9 години съм заемал длъжността
заместник-директор. Участвал съм в обучението на над 3700 ученици, които днес са успешни
хора, заемащи престижни позиции в България и по света.
За мен учителската професия е в по-голямата си част призвание и даденост отколкото
заучаване на методики. Педагогиката е изкуство, което за да се случи е необходимо
вдъхновение. Парадигмите в образованието подлежат на непрекъсната промяна, което изисква
постоянно усвояване на нови педагогически техники и технологии. Ученето през целия живот е
условието за успех на педагогическия специалист.
Както парадигмите в образованието се менят , така се променят и методите на преподаване.
Методът не е нищо друго освен път за постигане на определена цел. В зависимост от конкретните
цели се избира и конкретен метод: лекция, компютърна презентация, дискусия, дебат,
конспектиране на текст, задаване на индувидуални и групови задачи. Накрая на изхода трябва
да имаме знания, умения и компетентности съгласно съвременните образователни стандарти.
Привърженик съм на теорията за „самонасоченото образование“ – гаранция за
откриването на таланта на всеки човек, за осъществени мечти, благоденствие на духа и като
следствие за сигурност на всички нас.
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms/discussion
Предметите, които преподавам покриват широк спектър от човешкото знание. Като магистър
по философия, с квалификация преподавател по социално-политическите дисциплини
преподавам всички предмети от философския цикъл. Като магистър по финанси преподавам
Икономика в Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации гр. Бургас.
Автобиография
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Simeonov Hristo Simeonov
България, Бургас, 8016, улица „Прибойна“ № 5 / квартал Сарафово
Телефон

0876200235

E-mail : hristo.simeonov.pp@gmail.com
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Пол МЪЖ | Дата на раждане 23/12/1963 | Националност БЪЛГАРИН

ТРУДОВ СТАЖ

Въведете дати (от - до)

Общ стаж - 31 години 2 месеца, от които
педагогически стаж 30 г.
Заемани длъжности

3 август 2022 до настоящия
момент

Старши учител по философия, предприемачество, икономика,
гражданско образование в ПГКПИ, гр. Бургас

14 ноември 2021 до 1 август
2022

Народен представител в 47 Народно събрание

Август 2019 до 13 ноември 2021

Септември 2018 до август 2019

Септември 2009 до юли 2018

Старши учител по философия, предприемачество, икономика,
гражданско образование в ПГКПИ, гр. Бургас
Старши учител по Философия и Свят и личност в АЕГ „Гео Милев“, гр.
Бургас
Заместник-директор в Английска езикова гимназия „Гео Милев“,
ж.к „Изгрев“, п.к.7, пощенски код 8008, гр. Бургас, уеб-сайт
http://gpaeburgas.org

Заместник-директорът по УД
(учебна дейност) ръководи
административно и методически педагогическия персонал и подпомага
директора при организирането и контрола на учебно-възпитателната
дейност.
Заместник – директорът по УД носи отговорност за:
1. нормалното протичане на учебно-възпитателната дейност (осигурени
помещения, учебни пособия); контрола на качеството и
ефективността на учебно-възпитателната дейност;
2. анализиране на резултатите от проведени тестове, анкети и др.,
отразяващи ефективността на проведените занятия;
3. навреме подадена до директора информация за учебновъзпитателната
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дейност;
4. поддържане и съхранение на документацията, обезпечаваща и
отчитаща учебно-възпитателна дейност;
5. спазването на седмичното разписание;
6. осигуряване на нормални условия за провеждане на всички видове
изпити;
7. контрола за стриктното водене и въвеждане на текущите резултати на
учениците;
8. точно и в срок изпълнение на поставените задачи;
9. неизпълнението на заповеди и разпоредби, издадени от директора.
Заместник-директорът по УД има право:
1. да взема самостоятелни решения в рамките на дадените му
пълномощия.
2. да прави предложения за подобряване организацията и ефективността
на работата, която изпълнява;
3. да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на
задълженията си.
Заместник-директорът по УД е длъжен да:
1.
Контролира приложението и изпълнението на държавните
образователни изисквания, като:
• организира изпълнението на учебните планове и програми и контролира
тяхното спазване;
• ръководи учебната дейност на учителите и възпитателите и контролира
организацията на учебния процес и седмичното разписание;
• организира и контролира учебно-възпитателната дейност чрез
посещение в учебни часове на учители за наблюдение организацията на
учебния час, провеждането на контролни и класни писмени работи,
тестове, анкети, казуси и т. н. за оценяване ефективността на дейността
им;
• организира провеждането на изпити (държавни зрелостни, изпити на
ученици в
самостоятелна форма на обучение, поправителни и
приравнителни);
• Организира и контролира допълнителната работа на учителите с
ученици със специфични образователни потребности;
• Изпълнява в рамките на работния ден преподавателска дейност в
зависимост от утвърдените нормативи.
2. Изпълнява задачи, възложени по компетенции, съгласно изискванията на
КТ, ЗПУО и други нормативни актове.
2008-2009

Продавач консултант в автосалон на автомобили марка „Субару“
Организация на продажбите на автомобили, документооборот, организиране
на рекламна дейност и дни за тестдрайв .

1991-2008

Учител в Гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев“, гр.
Бургас по предметите от философския цикъл – психология и логика,
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етика и право, философия, етика и право на информационното общество
Преподавателска дейност в гимназиален етап с ученици от IX, X, XI I XII клас
по предметите от философския цикъл за постигане на държавните
образователни изисквания. Класно ръководство на паралелки , свързано с
водене на задължителната училищна документация, решаване на казуси и
конфликти, работа с ученици, родители, училищно ръководство, училищен
психолог.
От месец май до месец
септември през 1996-2001

1990-1991

Представител на руски и български
туристически компании
“Турекспрессервиз“, „Адонис45“, „Елита Травел“ в курортен комплекс
„Дюни“ – организация на отдиха на руските туристи по българското
Черноморие. Организиране на трансфери, настаняване, предлагане и
продажба на различни по вид туристически продукти.
Хонорован преподавател в Бургаски
дисциплината „Теория на управлението“

свободен

университет

по

Преподавателска дейност по указания предмет, свързана с провеждане на
семинарните упражнения, както и индивидуална работа със студентите от
БСУ.
1983-1984

Моторист първа степен на риболовните траулери на ДП „Океански
риболов“, България
Поддръжка и обслужване на двигателите, вспомагателните механизми,
парната и хладилните инсталации на риболовните траулери.

ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ
Придобита квалификация
2001-2005

25 април-25 юли 2001

Въведете ниво от
ЕКР,
ако
е
приложимо

Великотърновски университет, филиал в Икономически институт на БАН, гр.
София, България. Завършил магистърски курс по специалност “Финанси” с
квалификация магистър по икономика.
Институт за урбанистично развитие към Ротердамския университет
“Еразмус” в град Ротердам, Кралство Нидерландия - www.ihs.nl. Защитена
диплома за успешно завършен 80-ия Интернационален курс по специалност
“Публичен мениджмънт и градско управление”.
Институт за усъвършенстване на учителите при СУ “Климент Охридски”.
4

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

бул. "Захари Стоянов", жк Меден рудник, 8009 Бургас, office@codingburgas.bg

1995-1996

Защитил сертификат за втори клас квалификация по философия.

1985-1990

Московски държавен университет “М.В.Ломоносов”, гр. Москва, Русия.
Завършил пълния курс на обучение и дипломиран по специалност
“Философия” с квалификация “ преподавател по философските и социалнополитическите дисциплини.

1984-1985

Студент във Философски факултет на СУ “Климент Охридски” , г. София.
След конкурс – обучението продължено в МДУ “М.В.Ломоносов”, г. Москва,
Русия.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
▪ Учител по философските дисциплини в различни по вид училища –
музикално училище, професионална гимназия, средно образователно
училище , профилирана гимназия, професионална гимназия.
▪ Заместник -директор в профилирана гимназия с опит в администрирането
(организация и контрол) на дейностите в образователния процес в средното
училище.
▪ Продавач консултант в продажбите на автомобили - организатор на
документооборота, рекламата и работата с клиенти в бизнеса.
▪ Опит в работата с чужди туристи в туристическия бизнес по българското
Черноморие.
▪ Опит в обслужването на корабни машини и механизми , обработка и
замразяване на риба на риболовните траулери.
ЛИЧНИ УМЕНИЯ
Майчин език

Български

Други езици

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно
устно изложение

Английски език

B1

B2

B2

B1

B1

Руски език

C2

C2

C2

C2

C2

Комуникационни умения

Добри комуникационни умения, основаващи се на знания от
специализирани обучения за работа с различни целеви социални групи, за
решаване на конфликти и реализиране на успешни практики по време на
работата ми като:
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▪ учител и класен ръководител в средните училища;
▪ Заместник директор в профилирана гимназия;
▪ Ръководител на клуб „Дебати и ораторско изкуство“ в АЕГ
▪ Ръководител на клуб по „Медиация“ в АЕГ
▪ мениджър по продажбите и рекламата на автомобили;
▪ дългогодишен мениджър в туристическия бизнес;
▪ временно изпълняващ длъжността училищен педагогически съветник в
ГПАЕ „Гео Милев“, гр. Бургас
Организационни / управленски
умения

▪ лидерство (дълги години съм управлявал и организирал работата на екип от
56 учители, 800 ученици,4 служители по административното обслужване в
ПГПАЕ „Гео Милев“, гр. Бургас )
▪ коректен в отношенията си с хората ;
▪ организиран в работата си;
▪ умение да се формулират и разпределят задачи, осъществяване на контрол
по изпълнението им;
▪ опитен в работата в екип;
▪ опитен в решаването на конфликти от разнообразно естество.

Професионални компетенции

▪ дългогодишен стаж в работата с младите хора в средните училища;
▪ ежедневно решаване на казуси и конфликти в междуличностното общуване;
▪ контактен, енергичен, инициативен.

Дигитални компетенции

Отлични умения за работа с инструментите на Microsoft Office, МS
Windows, Internet

Квалификации
2020-2021

От участия в обучителни семинари общо 3 кредита:

От участие в обучителни семинари общо 6 кредита:
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2016-2019

Сертификат за успешно преминат курс за „Директорска правоспособност“

2010

Други умения

• умения в строителството и ремонтите дейности в дома, изграждане на
водопроводни, канализационни, електроинсталации, топлоинсталации,
придобити при изграждането на собствен дом със собствен труд;
• умения в ремонта на автомобили, придобити в ремонта и поддържането
на собствените автомобили и на основата на знанията, придобити в
средното си образование.
По-горе изложените умения са и вид хоби.
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Свидетелство за управление на
МПС

Категория „B“

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

Публикации
1998

Съавтор на учебник, предназначен за учениците от средните училища –
“Знания за Европа”.

Проекти

2002

2010

Участник в проект за интеркултурно сътрудничество между училища от
Гърция, Италия и България
Ръководител на ученици от ГПАЕ „Гео Милев“ в съвместен проект –
„Спортен фестивал Фатих -2010“ в гр. Истанбул , Турция, с участието на
представители от осем балкански държави.

2012

Участник в международен проект за обмен на добри практики в средното
образование между Ирландия, Норвегия, България и Латвия.

2014

Участник в международен проект „Криза“ с участие на делегации от Полша,
Италия, Германия, Франция

2015

Съорганизатор на финален кръг на състезанията по „Английска реч и
дебати“ по проект на посолството на САЩ в България ,доброволците по
програмата „Фулбрайт“ за България и 15 средни училища в България.
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2017

2017-2019

Съорганизатор на регионален кръг на състезанията по „Английска реч и
дебати“ по проект на посолството на САЩ в България, доброволците по
програмата „Фулбрайт“ за България и 30 средни училища в България.

1.Ръководител на кабинет по медиaция в АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас .

2. Ръководител на училищен клуб „Медиация“ в АЕГ „Гео Милев“, гр.
Бургас.
3.Ръководител на училищен клуб „Училище посланик на Европейския
парламент“.
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Семинари
2009

2010

Семинар, посветен на темата за „Решаване на конфликти“, проведен в град
Бургас, България

Обучение на кадри за заемане на длъжността „Директор“ в Национален
институт за обучение на директорите, гр. София.
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2013

Участие в световната конференция на партньорите на Майкрософт във
Вашингтон, САЩ

Участие в семинари за обучение на треньори по „Дебати“
2014-2016

2015

Участие в семинар „ Училищно развитие и качествена оценка &
Подобренията в началните и средните училища“ в гр. Саутхемтън,
Великобритания.

В началото на 2016 г. изготвих онлайн базирана презентация за
образователната система в Обединеното кралство:
https://drive.google.com/drive/folders/0ByMj3qCakguuY2MyWmJhNnpYW
kE?usp=sharing
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2017

Август 2017

Април 2018

Участие като ръководител на делегация по проект „Евроскола“ в
Европейския парламент в Страсбург – 20 януари 2017 г.
Участие в семинар посветен на конфликтите в училище и медиацията като
основен инструмент за тяхното решаване.

Участник в обучителен семинар на тема „Бъдещето на ЕС и методики за
преподаване на ЕС в училище“ проведен в Сградата на Европейския
парламент в Брюксел.

Политическа дейност
Април – май 2019 г.

Септември – октомври 2019 г.

Участие като независим кандидат в изборите за членове на Европейския
парламент от Република България, проведени на 26 май 2019 г.
www.hristosimeonov.eu
Участие като кандидат за общински съветник в изборите за общински
съветници и кмет на гр. Бургас, проведени на 27.10.2019

Цялостна информация за Христо Симеонов Симеонов можете да откриете на личния ми блог:
https://hristosimeonov.eu/
От този линк можете да откриете информация от другите за мен:
https://hristosimeonov.eu/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8/
Всички сертификати и грамоти от участия:
https://codingburgasmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/hsimeonov_codingburgas_bg/ErXDtyA0vPZJrFJ6xAXx0pEBvvOm
qWEYsgWKgMqQWRamMw?e=maXurp
Бъдещи планове
Планирам да се явя на парламентарните избори на 2 октомври 2022 г. и , ако спечеля
гласовете на избирателите, да довърша започнатото като член на Парламентарната комисия по
образование и наука и Комисията по отбрана.
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Планирам да покажа на децата в ПГКПИ колко е важно да подчиняваме всичко на една
крайна цел - човекът и неговото бъдещо развитие; да продължавам да развивам създадения от
мен клуб по Дебати и ораторско изкуство в ПГКПИ; да покажа и да науча децата (доколкото е
възможно) на основните техники в медиацията за управление на конфликтите; да запаля децата
по европейската тематика, да ги мотивирам да изучават Европейския съюз и да участват в
Програмата на Информационното бюро на ЕП в България – „Училище посланик на ЕП“. По
отношение на взаимоотношенията с колегите и ръководството в ПГКПИ планирам да приложа
опита си в медиацията за създаване на колегиална и продуктивна работна и учебна среда.
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