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ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

“Задачата на учителя е да отваря вратите, а не да пробутва през тях
учениците”. 

Моята философия на преподаване е : 

➢Мотивирай младия човек, за да има цел. 

➢Научи го как да постигне целта си чрез прилагане на знанията си в 
реална среда. 

➢Покажи му, че големите машини са подвластни на знанията и волята
на малкия човек. 



ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ

➢Подготовка и организиране на учебните часове по специалните
предмети -теория и практика. 

➢Участие в разработването на учебни програми по специални
предмети, редовна и колежанска форма на обучение. 

➢Разработване на конспекти, тестове и изпитни билети. 

➢Участие в комисии за проверка и оценка на ДКИ, комисия по 
самооценяване. 

➢Подготовка на ученици за регионално и национално
състезание”Млад фермер”. 



ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ

➢Участие в разработването и осъществяването на проекти по 
Европейски програми-Мярка111,  

➢ “Модернизиране на системата на професионално образование” 

➢ “ Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество
с работодателите”

➢Участие в провеждането на квалификационно-методическата
дейност по специалните предмети

➢Подпомагане дейността на лица, заемащи длъжността “младши
учител”.



МЕТОДИ НА 
ПРЕПОДАВАНЕ/СТРАТЕГИИ

➢Учене чрез действие

➢Редуване на учене с производствен труд

➢Самостоятелност и творчество в процеса на учене

➢Специфичност на техниките на учене,обусловени от същността
на информацията и опита

➢Стимулиране на екипната работа

➢Практическа демонстрация на получените в учебна среда 
знания.



ОБРАТНА ВРЪЗКА

▪ Успешно положени държавни квалификационни изпити

▪ Много добри резултати от изпитите за Твк и Твкз на 
ученици,завършили ПГЗ”Стефан Цанов”

▪ Голям процент студенти във висши училища

▪ Отлично представяне на регионални и национални състезания
“Млад фермер”

▪ Професионална реализация в земеделски кооперации и фирми



БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

▪ Участие в квалификационни семинари и курсове за новости в 
селскостопанското машиностроене

▪ Обмяна на опит със сродни училища в страната и чужбина

▪ Участие в европейски програми за развитие и усъвършенстване
на професионалното образование

▪ Обогатяване на кабинета по селскостопански машини с нагледни
средства и макети



САМОНАБЛЮДЕНИЕ



УЧАСТИЕ В ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

▪ НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО 
СЪСТЕЗАНИЕ "МЛАД ФЕРМЕР", 

НАПРАВЛЕНИЕ "МЕХАНИЗАЦИЯ НА 
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО" -

УЧИЛИЩЕН КРЪГ



УЧАСТИЕ В ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

➢Ученици от специалност
"Механизация на селското
стопанство" в ПГЗ "Стефан 
Цанов" провеждат часове

по учебна практика в 
реална работна среда.



УЧАСТИЕ В ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

➢Посещение на 
демонстративна 

жътва на царевични
хибриди в с. Горна 

Митрополия.



УЧАСТИЕ В ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

➢Посещение на 
сеитбената кампания 
на пролетни култури. 



НАГЛЕДНИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ



НАГЛЕДНИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ



ПРИЛОЖЕНИЕ - ДИМПЛОМИ



ПРИЛОЖЕНИЕ - СЕРТИФИКАТИ



ХОБИ



ЗА КОНТАКТИ:

▪ ПГЗ «Стефан Цанов» гр. Кнежа

▪ ул. «Марин Боев» №5

▪ сл.тел. 09132/ 7376

▪ e-mail: 
▪ info@pgzknezha.bg
▪ d.sredkova@pgzknezha.bg

▪ Сайт на училището

http://www.pgzknezha.bg/

