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ЧАСТ I - РЕЗЮМЕ

Име:

Мирослава Лъжовска

Място на раждане:

град Кнежа, област Плевен

Образование: – висше

• Специалност: Английска филология

Трудов стаж:

• Учителски стаж: 19 години



ЧАСТ II - ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Моите убеждения за преподаването и ученето.

Учителят е този, който трябва да намери подходa към всеки един ученик, да открие неговите  
силни страни и да ги използва максимално в часа, за да може да улесни намирането на пътя за  
усвояване на знанията и да накара детето да се чувства пълноценно.

Повишаване на мотивацията и интереса на учениците.

Учениците не са анонимни в класа, те са личности - всяко със своята индивидуалност. Всяка  
личност трябва да бъде уважавана .

Повишаване на активността и самостоятелността от страна на учениците

Училището трябва да се превърне в привлекателно място не само за учениците, но и за
техните родители.

За възпитателната роля на учителя

Стремеж на учителя към самопознание и саморазвитие, умение за актуализиране и осмисляне  
на собствения житейски и емоционален опит.



ЧАСТ III - ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ

Планиране и подготовка на учебния процес

Провеждане на обучение по съответните предмети

Използване на подходящи образователни стратегии,
методи и техники, които:
-дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация.



ЧАСТ IV - МЕТОДИ НА

ПРЕПОДАВАНЕ/СТРАТЕГИИ

Основни методи, които използвам в преподавателската си  
дейност:

• Провокация на мисленето – анализ, синтез, обобщение, съждение,  
умозаключение

• Дискусия – начин на изразяване на позиция

• Писмени разработки

• Упражнения за интерпретиране на текстове по зададени параметри

• Упражнения за трансформиране на отделни езикови елементи и на
цялостни текстове

• Тестови задачи с изборен отговор

• Задачи с отворен отговор

• Игрови дейности, презентации и интерактивни методи целящи по-
лесното заучаване и прилагане на граматичните правила

• Лекционен метод



ЧАСТ V - БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

• Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката,  

методиката на преподаване, иновативни и интерактивни методи на  

преподаване по английски език.

• Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи,  

нови и интересни методи, средства

и материали, подходящи заразличните теми.



ЧАСТ VI - УЧАСТИЕ В ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

• Участие в училищни мероприятия

• Член на училищни комисии

• Ръководител на групи ученици по проект

«Твоя час»





VII. Приложение

Дипломи и сертификати

Диплома за висше 
образование специалност 

Химия и Физика
Магистър

ЮЗУ „Неофит Рилски „
Благоевград



Диплома за висше образование специалност 
Английска филология

Магистър
ЮЗУ  « Неофит Рилски» Благоевград



Свидетелства за V и ІV степен на 

професионална квалификация



Сертификати от обучения













Изяви на учениците от клуб 

Училищно радио







Моите ученици



ОБРАТНА ВРЪЗКА

• ПГЗ «Стефан Цанов» гр. Кнежа

• ул. «Марин Боев» №5

• сл.тел. 09132/ 7376

• e-mail:

• info@pgzknezha.bg

• m.lazhovska@pgzknezha.bg

• Сайт на училището

За контакти:

mailto:info@pgzknezha.bg
mailto:m.lazhovska@pgzknezha.bg
http://www.pgzknezha.bg/


• Споделяне на презентация намиращасе в

облаците ☺

https://drive.google.com/file/d/0B0qn5bjDTPvTRGdlX09QSlZWUWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0qn5bjDTPvTRGdlX09QSlZWUWs/view?usp=sharing

