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Бистра Илиева Дапева
старши учител по обща професионална подготовка -ХВП
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Мото
“Вселената се осветява от
слънцето,човек - от знанието”
Калмицка

Общи сведения
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Име, презиме, фамилия - Бистра Илиева Дапева
Настояща работа: Професионална гимназия по механизация на
селското стопанство ”Пейо Крачолов Яворов”
Националност: България
Адрес: ул. ”Единадесета“ №6, с. Дъбница, общ. Гърмен, обл.
Благоевград
Рожденна дата: 10.05.1963 г.
Образование: Висше, степен-магистър
Заемана длъжност: Преподавател по ХВП на ученици от VIII до ХII клас
Педагогически стаж: 29 години
Информация за връзка: dapeva.b@abv.bg

Образование
•
•
•

Висш институт по хранително - вкусова промишленост гр. Пловдив,
специалност: Технология на микробиологичните и ферментационни продукти
Педагогика: ВСИ ”Васил Коларов” гр.Пловдив
Пето ПКС – Департамент за информация и усъвършенстване на учители,
гр.София

Квалификации
Удостоверения и сертификати :
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Удостоверение № 01-1915/19.07.2006 г. за завършен курс на обучение
“Базови и специфични компютърни умения на учители по
професионална подготовка”
Сертификат за завършен курс ”Превенция от отпадане на учениците от
училище” – 2007 г.
Сертификат за завършен курс ”Превенция на агресията в училище” –
2007 г.
Сертификат за завършен курс ”Подготовка и управление на проекти”
Сертификат за завършен курс ”Съвременни аспекти на лидерството”
Удостоверение №1985/30.04.2011 г. за участие в обучение на тема:
„Професионален стрес и съхранение на учителите“
Сертификат за принос в изпълнението на проект „Вкусът на миналото“
Удостоверение №2846/30.11.2017 г. обучение на тема: „Статут, права и
задължения на педагогическия и непедагогически персонал според
уредбата на ЗПУО“

Педагогическа дейност
1.Изграждане на добри взаимоотношения, организационни връзки с:
•
•
•
•

Управленският и административен персонал на училището
Ученици и родители
Учители от училището
Учители от други училища

2. Основни функции:
•
•

Планиране и подготовка на учебния процес
Провеждане на обучение по технология на кулинарната продукция, хигиена на
храненето и хранително законодателство, учебна и производствена практика по
технология на кулинарната продукция, организация на обслужването в
ресторанта, гостоприемство в туристическата индустрия, кулинарни техники и
технологии, учебна практика по организация на обслужването в ресторанта,
учебна практика по гостоприемство в туристическата индустрия, учебна
практика по кулинарни техники и технологии.

Извънкласна дейност
•

•
•
•
•
•
•
•

Участие в оперативна програма “Развитие на човешките ресурси-проект
“Успех” 2012/2013 г.
Участие в оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси-проект
“Нова възможност за моето бъдеще”,2014 г.
Подготовка и провеждане на Дните на професиите
Подготовка и участие в ”Пъстра трапеза” гр. Благоевград 2011 г.
Подготовка и участие в проект ”Младежта в действие” – 2011 г.
Подготовка и участие в “Еньовден“ – с. Делчево 2013/2016 г.
Провеждане на седмица на здравословното хранене – 2016 г.
Подготовка и участие в “Детски фолклорен сбор” с. Ковачевица – 2016 г.

Приложения
1.Социални умения и компетенции:
•
•

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение,в ситуации в
които комуникацията и екипната работа са от съществено значение
Способност за работа в екип, коректност, отговорност, организираност

2.Методически компетенции:
•
•

Учебни програми
Календарно-тематично разпределение

Философия на преподаване
Добрият учител е онзи, който постоянно усъвършенства знанията и
опита си, умее да приема съвети, да приема критика. Учителят трябва
да бъде медиатор, а не първоизточник на информация, в това
дигитално общество. Преподаването е двустранен процес, опакован с
удобствата и предимствата на ИТ. Моята роля на учител е да открия и
развия таланта на ученика, да му подам ръка, когато има нужда. Как
убеждавам моите ученици? Казвам им, че бъдещето е в техни ръце,
опитвам се да им докажа, че пътят на знанието отваря много врати,
прави живота по-лесен. Преподавателските ми похвати се променят
съобразно темата, аудиторията и времето. Времето е параметър,
който е много важен за успеха.

