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I. РЕЗЮМЕ

РАБОТЯ КАТО УЧИТЕЛ В ПРОФЕСИОНАЛНА 
ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ “СТЕФАН ЦАНОВ” – ГР. 
КНЕЖА ОТ 2018 ГОДИНА И ПРЕПОДАВАМ 
ЖИВОТНОВЪДНИ ДИСЦИПЛИНИ. 



II ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

❖Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва 
заедно да работим върху развиването на индивидуалните 
потребности на ученика. За жалост, много от родителите 
са погълнати от бремето на ежедневието, и всеки неуспех 
на тяхното дете считат, че е рожба на учителска 
некомпетентност, а не на прекъсналата се нишка в 
триъгълника – учител, ученик, родител.



III ОТГОВОРНОСТИ НА 
УЧИТЕЛЯ:
⮚ Планиране и подготовка на учебния процес по животновъдни предмети 
съгласно учебни програми на МОН.

⮚ Използване на учебно-технически средства, подходящи за постигане на 
оптимални резултати в конкретна учебна ситуация /аудио и видео техника, 
мултимедия, интерактивна дъска/.

⮚ Използване на подходящи образователни стратегии, методи и похвати, които: 
дават конкретен оптимален резултат в конкретна учебна ситуация; отговарят на 
образователните потребности на учениците; мотивират учениците за вземане на 
управленски решения; стимулират личностното им развитие; реализират 
вътрешнопредметни и междупредметни връзки.

⮚ Изграждане на знания, умения и компетентности за практическо използване на 
теоретичните познания. 



IV МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

❖ Използване на презентации, табла, работа в екип ,интернет 
сайтове.

❖ Участия в обучения; семинари; квалификационни форми на 
училищно и извънучилищно ниво.

❖Използване на методически материали: образователни планове, 
учебни програми, годишни разпределения на часовете и учебно-
методическа литература; 

❖Мотивират и стимулират личностно развитие;

❖ Реализитат вътрешнопредметни и междупредметни връзки



V БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ
Търсене и прилагане на добри практики 

Иновативни методи на обучение; 

Качествено образование на учениците в условията на училищното 

обучение; 

Подобряване методологията на работа; 

Активизиране познавателната активност на учениците;

Мотивиране на изоставащите ученици. 

Повишаване на квалификацията; 

Провокиране интереса на учениците чрез търсене, подбор и работа с 

различни източници на информация;



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» 

-Ръководител на групи по проект  «Занимания по 

интереси» 

-Провеждане на ученически практики









Моят клас







Ученически практики







VII ПРИЛОЖЕНИЯ
ДИПЛОМА - БАКАЛАВЪР



ПРИЛОЖЕНИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
„ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЯТА ПО ПЪТИЩАТА, МЕТОДИКА НА 

ОБУЧЕНИЕ“



ПРИЛОЖЕНИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
„ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ- ОСНОВЕН КУРС“



ГРАМОТА

за принос в дейността на ПГЗ „СТЕФАН ЦАНОВ“ гр Кнежа по случай 
110-годишния юбилей на училището.



УДОСТОВЕРЕНИЕ
ТЕМА: „ Позитивно решаване на конфликти и развитие на 

толерантността“



СЕРТИФИКАТ

ПРОЕКТ: BG16M1OP002-4.0001-C03” Центрове за повишаване
готовността на населението за реакция при наводнение“.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

Магдалена Венциславова Станоева

учител в ПГ по земеделие “Стефан 
Цанов” – гр. Кнежа

e-mail: m.stanoeva@pgzknezha.bg


