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I   РЕЗЮМЕ

Работя като учител в Професионална 
гимназия по земеделие “Стефан 

Цанов” – гр. Кнежа от 2002 година и 
преподавам икономически 

дисциплини.



II     Философия на преподаване
 Формиране на личности с висока икономическа 

подготовка, с ярко изразено предприемаческо поведение, 
способни за ефективна реализация на пазара на труда

 Обучение според държавните образователни стандарти

 Адекватно ориентиране към променящата се икономическа 
обстановка; формиране на отговорно поведение при 
участие в обществения живот.

 Икономическите дисциплини целят да ориентират ученика 
в отношенията му с обкръжаващата бизнес среда и 
съдействат за неговото самоопределяне като адаптивна и 
успешна личност.

 Като част от задължителната подготовка обучението е 
насочено към развитие на умения за: делово общуване; 
опознаване и анализиране на икономическата ситуация в 
света; критично мислене и поемане на разумен риск.



III  Отговорности на учителя

 Планиране и подготовка на учебния процес по икономическите 
предмети съгласно учебни програми на МОН.

• Формиране на положителни нагласи към ученето и изграждане на 
стратегии за самостоятелно учене и за  учене през целия живот.

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

• 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.



III  Отговорности на учителя
 Организационни функции - подготовка по Национални изпитни

програми за провеждане на държавни изпити за придобиване
степен на професионална квалификация; организиране и 
провеждане  на  състезания и конкурси /училищни и  
национални/ по счетоводство, икономика, финанси, статистика; 
инициатива “Мениджър за един ден”; Световна седмица по 
предприемачество;  класно ръководство.

 Диагностика, оценяване и анализиране на постиженията на  
учениците,  както и на учебния процес- текущо, срочно и годишно.

 Работа в МО на учителите специалисти

 Участие в разработка и реализация на проекти - проект УСПЕХ, 
проект Твоят час

 Провеждане на консултативна дейност с ученици по график, 
утвърден от директора - ежеседмично.

 Участие в  актуализирането на Правилника за дейността на  
училището 



IV    Методи на преподаване

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

 Използване на презентации, табла, работа в екип при 
решаване на икономически казуси, учебни и художествени 
филми по икономика, интернет сайтове.

 педагогическа диагностика и анализ на образователните 
резултати

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

 Извънучилищна дейност - работа по проект „Твоят час“ -
клуб по интереси „Икономиката – неразделна част от моя 
живот”.



V Дейности 
Публикация в:

 Избрани добри примери от 
уроци за обучение, 
разработени от преподаватели 
от земеделските училища по 
проект “Европейска 
интеграция в обучението на 
преподавателите от 
земеделските училища”, Част 1 
Агроикономика,  изд. КОМПАС 
П-Пловдив, 2005г. 



V Дейности
Национално състезание по Счетоводство

Велико Търново 2014год.



V Дейности
Проект УСПЕХ, учебна 2014-2015 год.

Клуб “Национална кухня”



V Дейности
Мениджър за един ден

Инициатива на Джуниър Ачийвмънт България

2014г.



V Дейности
Национален конкурс за есе на тема ”Кариера на 

икономист в България – мит или реалност”  

към Икономически университет – гр.Варна 2015год.               



V Дейности

Национално състезание по счетоводство
учебна 2014/2015година

Училищен кръг 



V Дейности
Световна седмица по предприемачество

открит урок на тема: „Предимствата на младия
предприемач”- 2014год.                                         



V Дейности
Участие в международна среща в гр. Вагенинген,  

Холандия на организация ЕNTER

Тема: „Иновации в методите на обучение”- 2014г



V Дейности
Оценител

Регионално външно оценяване за област Плевен по 
професионално образование и обучение от 
професионално направление 345 Администрация и 
управление, XI клас, Икономист, III степен на 
професионална квалификация.

 Юни 2014г.

 Юни 2015г.



V Дейности
Световната седмица по предприемачество 

открит урок на тема: „Млад предприемач” -2015г. 



V Дейности
Мениджър за един ден

Инициатива на Джуниър Ачийвмънт България

2015г.



V Дейности
Седмица на отворените врати в ПГЗ ”Стефан Цанов”

Състезание по счетоводство на предприятието-2016г.



V Дейности

Ден на търпението в Професионална гимназия по 
земеделие „Стефан Цанов” - 25 март  2016г.



V Дейности
Национален конкурс за есе на 

тема ”Моите финанси формират моето бъдеще” към
Икономически университет – гр.Варна 2016год.



V Дейности

Национално състезание по счетоводство

Училищен кръг – 13.02.2016г.



V Дейности
Публикация в:

 Профеcионално
образование, година XVIII, 
книжка 4, 2016, изд. Аз 
Буки, София 2016г.

Тема: Добри практики в 
обучението по икономика



V Дейности
Мениджър за един ден

Инициатива на Джуниър Ачийвмънт България

учебна 2016/2017г.



V Дейности
Национален конкурс за ученическо есе

«Моята крачка към по-доброто утре» организиран от 
Стопанска академия «Димитър А. Ценов» 

гр. Свищов, 2016г.



V Дейности
Проект “Твоят час”- 2016год.

Клуб “Икономиката - неразделна част от моя живот”



V Дейности
Национално състезание по счетоводство

учебна 2016/2017година
Училищен кръг – 10.02.2017г.



V Дейности

 Национално състезание  «Най-добра бизнес идея»,
училищен кръг – февруари 2017г.

учебна 2016/2017година

 Национално състезание по статистика за ученици, 
първи  кръг, онлайн тест - юни 2017г. 

учебна 2016/2017година



V Дейности
Световна седмица по предприемачество

открит урок на тема: „Предизвикателства пред 
българския предприемач” - 2016год. 



V Дейности
Ученици от Професионална гимназия по земеделие 

„Стефан Цанов” във фирмите «Агро Сървиз» ЕООД 
и „Аспарухов вал” ЕООД по инициатива „Аз 

управлявам” - ноември 2016г.



V Дейности

 Проект  «Твоят час», Клуб "Икономиката-
неразделна част от моя живот“, учебна 2017/2018г.

 Национално състезание  «Най-добра бизнес идея», 
учебна 2017/2018година

Училищен кръг – Февруари 2018г.

 Мениджър за един ден, Инициатива на Джуниър 
Ачийвмънт България, учебна 2017/2018г.



V Дейности
Национално състезание по счетоводство

учебна 2017/2018година

училищен кръг – 09.02.2018г.



V Дейности

Университетска 
национална 

олимпиада при  
Икономически 
университет –

Варна

Катедра „Счетоводна 
отчетност”, есе на 

тема: 
„Счетоводството –
едно образование с 

много 
възможности”.

ноември, 2017г.



V Дейности

Европейска олимпиада 
по статистика за 

ученици

Национален кръг, 
решаване на онлайн 

тестове, февруари 
2018г.  



V Дейности
Инициатива „Аз управлявам” на Професионална 

гимназия по земеделие „Стефан Цанов”

Ученици посетиха фирмите ЕТ „Прис”, «Колендро» ЕООД 
и Районна служба за пожарна  безопасност 

октомври 2018г. / учебна 2018-2019г./



V Дейности
Мениджър за един ден

Инициатива  на Джуниър Ачийвмънт България

октомври 2018г.



V Дейности
Национално състезание по счетоводство

учебна 2018/2019година

Училищен кръг – 15.02.2019г.



V Дейности

Европейска олимпиада 
по статистика за 

ученици,

Национален кръг, 
решаване на онлайн 

тестове

януари – февруари 2019г.



V Дейности
Учебно – тренировъчна ферма Агро фууд по инициатива 

на Агенция СТРАТЕГМА ООД и в партньорство с 
Център за учебно-тренировъчни фирми. 



V Дейности
Грамота за изключителен принос за успешно въвеждане 

на модела „учебна ферма” и повишаване качеството на 
професионалното гимназиално образование за 

селското стопанство.



V Дейности



V Дейности
Месец Май…



V Дейности
Месец Май…



VI Бъдещи планове
 Повишаване на квалификацията;

 Провокиране интереса на учениците чрез търсене, 

подбор и работа с различни източници на 

информация;

 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.



VII Приложения
ДИПЛОМА - Бакалавър



VII Приложения

Диплома - Магистър



VII Приложения
Свидетелство за

V ПКС и Учител-ръководител на 
туристическа дейност



VII Приложения

Свидетелство - Учител



VII Приложения 
Удостоверения 



VII Приложения 
Удостоверения



VII Приложения 
Удостоверения



VII Приложения 
Удостоверения



VII Приложения 
Сертификати



VII Приложения 
Сертификати



VII Приложения 
Сертификати



VII Приложения 
Сертификати



VII Приложения 
Сертификати



VII Приложения 
Грамоти



VII Приложения 
Удостоверения



VII Приложения 
Грамота



VII Приложения 
Удостоверения



VII Приложения 
Свидетелство за IV ПКС



VII Приложения 
Удостоверения



VII Приложения 
Удостоверение



ПЕТЯ ДИМЧЕВА КОЛАРОВА

Старши учител в 

ПГ по земеделие

“Стефан Цанов” – гр. Кнежа

e-mail: kolarova_1979@abv.bg


