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ЧАСТ I -
РЕЗЮМЕ

Име: 

Таня Иванова 
Хиновска - Накова

Място на раждане:  

град Кнежа, област 
Плевен

Образование:
висше-магистър

Специалност 
инженер –агроном 
Растителна защита

Трудов стаж: 

Общ трудов стаж:15 
години

Учителски стаж:6 
години



ЧАСТ II - ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Добрият учител не просто преподава и оценява, а съумява да предизвика 
интереса на учениците и да ги мотивира;

Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги
идентифицира и развива.

Трябва да спечелиш доверието им, да ги накараш да обикнат предмета и 
училището, но в същото време да запазиш отношенията учител – ученик.

Много е важно да откриеш у всеки индивидуалните различия, да ги
разпознаваш, уважаваш и поощтряваш.

Учителят не трябва да забравя, че той е основен модел за подражание и 
трябва да има високи изисквания към себе си. В центъра на 
педагогическото взаимодействие са учениците, а техните оценки и реални
постижения са основен критерий за качеството на учителския труд.



ЧАСТ II - ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Добрият учител подава информацията „многоканално“, защото знае, че 
ученикът научава:
10% от това, което е прочел

20% от това, което е чул

30% от това, което е видял

50% от това, което е видял и чул

70% от това, което е презентирал

90% от това, което е направил сам

Добрият учител създава възможности за „несъзнателно учене”.

Добрият учител създава активни ученици, защото те учат най-добре.



ЧАСТ III - ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ 

Отговорности на учителя могат да се обособят в няколко направления: пряка работа 
с учениците, работа с родители и институции, работа в педагогическия колектив.

В работата ми с учениците се стремя се да разнообразявам методите на 
преподаване, използвам готови или създавам собствени ресурси на преподаването, 
подготвям методически материали - за групова и индивидуална работа, прилагам
нови, иновативни методи и черпя опит от колеги.

Работата с родителите е неизменна част от пряката ми работа с учениците. Уважавам
всяко родителско мнение и решение, не налагам на всяка цена моите виждания за 
развитие на учениците, родителите ми имат доверие и ме подкрепят.

В педагогическия колектив се стремя към разбирателство и добронамереност. Винаги
съм на разположение, когато колега има нужда от помощ и мога да я предоставя.



ЧАСТ IV - МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ/СТРАТЕГИИ

С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички ученици от класа. 
Работя фронтално, групово, индивидуално, като
подготвям индивидуални материали за работа 
на учениците, съобразно възможностите им.

Затова в часовете разпределям задачите за самостоятелно изпълнение според
степента на трудност и възможностите на всеки ученик.

С цел споделяне на добри практики или приемственост между 
различните степени на образованието изнасям открити уроци с цел 
споделяне на добри практики.

https://petyaperperieva.jimdo.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8/


ЧАСТ V - БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ 

• Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката, 

методиката на преподаване, иновативни и интерактивни методи

на преподаване по агрономически дисциплини.

• Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор 

на подходящи, нови и интересни методи, средства 

и материали, подходящи за различните теми.



ЧАСТ VI - Участие в извънкласна дейност  

Участие в училищни и общински мероприятия и 
масови прояви

Член на Училищна комисия за ДКИ,ДЗИ и др.

Подготовка на ученици за състезание «Млад 
фермер» и «Озеленяване и цветарство»

Ръководител на групи по проект «Твоя час» и 
«Занимания по интереси»

Провеждане на ученически практики



Регионално и национално
състезание «Млад
Фермер»



Национално състезание

«Озеленяване и цветарство»



Провеждане на ученически практики



Провеждане на
ученически практики



Празник на
царевицата –
град Кнежа



Клуб «Приложно 
изкуство» по проект
«Твоя час»



Клуб «Приложно 

изкуство» по

проект «Твоя час»



Група за занимания по 

интереси: Модерният 

фермер – градско земеделие







ЧАСТ VII - ПРИЛОЖЕНИЕ 
• Дипломи и сертификати



ЧАСТ VII - ПРИЛОЖЕНИЕ 



ЧАСТ VII - ПРИЛОЖЕНИЕ 



ЧАСТ VII - ПРИЛОЖЕНИЕ 



ЧАСТ VII - ПРИЛОЖЕНИЕ 



ЧАСТ VII - ПРИЛОЖЕНИЕ 



ЧАСТ VII - ПРИЛОЖЕНИЕ 



ОБРАТНА ВРЪЗКА 

➢ ПГЗ «Стефан Цанов» гр. Кнежа

➢ ул. «Марин Боев» №5

➢ сл.тел. 09132/ 7376

➢ e-mail: 

➢ info@pgzknezha.bg

➢ t.nakova@pgzknezha.bg

➢ Сайт на училището

За контакти:

http://www.pgzknezha.bg/

