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“Посредственият учител казва. 

 Добрият учител обяснява. 

 По-добрият учител демонстрира. 

 Великият учител вдъхновява.” 

 

    Уилям Артур Уорд 



СЪДЪРЖАНИЕ 

Училището в което работя 

Общи сведения 

Професионален опит и стаж 

Документи за образователно 

квалификационна дейност 

Документи за допълнителна квалификация 

Философия на преподаване 

Училищна и извънучилищна дейност 



Училището в което работя 



Общи сведения 

Цанка Йорданова-Петрова 

Старши учител начална и 

предучилищна педагогика в СОУ 

“Ангел Кралийчев”, 

 гр. Стражица 

 e-mail: canka7105@abv.bg 



Професионален опит и стаж 

Трудов стаж – 17 години 

Педагогически – 14 години 

От 1999 год. до 2005 год. – ОУ “Св. св. 

Кирил и Методий”, с. Асеново. 

От 2005  год. до сега работя в СОУ 

“Ангел Каралийчев”. 



Документи за образователно 
квалификационна дейност 

1996 год. РУ “Ангел Кънчев” - Русе  

Магистър по специалност: 

Технология на металите и 

металообработваща техника 

Професионална квалификация: 

машинен инженер 



Документи за образователно 
квалификационна дейност 

1999 год. РУ “Ангел Кънчев” – Русе 

Свидетелство за професионална 

квалификация учител и учителска 

правоспособност: ТММОТ, Физика 

на металите, Металознание, 

Топлотехника, Механика на 

флуидите, Теоретична механика, 

Техническо чертане, Съпротивление 

на материалите  и др. 



Документи за образователно 
квалификационна дейност 

2004 год. ВТУ “Св. св. Кирил и 

Методий” – Велико Търново 

Бакалавър: “Предучилищна и 

начална училищна педагогика” 

Професионална квалификация: 

детски и начален учител 



Документи за образователно 
квалификационна дейност 

2006 год. ВТУ “Св. св. Кирил и 

Методий” – Велико Търново 

Магистър: Образователен 

мениджмънт 

Професионална квалификация: 

магистър по управление на 

образованието 



Документи за допълнителна 

 квалификация 

2008 год. Тракийски университет – 

Стара Загора 

Свидетелство за пета 

професионално квалификационна 

степен 

2005 год. Европейски център за 

обучение и квалификация  

Сертификат – Microsoft Excel, 

Internet Networks 



Документи за допълнителна 

 квалификация 

2005 год. Европейси център за 
обучение и квалификация “EUROPE” 
Сертификат – Microsoft Windows, 

Microsoft Word 2000, Networks 
2006 год. Национален педагогически 
център 
Удостоверение – Базови и 

специфични компютърни умения по 

НУП 



Документи за допълнителна 

 квалификация 

2006 год. Регионален педагогически 

център, гр. Велико Търново 

Удостоверение – Интерактивни 

методи на преподаване 

2009 год. Фондация Европартньори 

2007 

Сертификат – Повишаване на 

мотивацията за учене 



Документи за допълнителна 

 квалификация 
2010 год. Технически университет - гр. 

София ИПФ-Сливен 

Удостоверение – Професионална 

квалификация “Методика на обучението 

по БДП І-ІV и V-VІІІ клас” 

2011 год. Център за иновации в 

образованието “Протекта” 

Сертификат – Разработване на 

документацията и организация на 

педагогическия процес за деца с 

допълнителни педагогически 

потребности 

 



Философия на преподаване 

   Учителската професия изисква не 

само знания и умения да се преподава и 

да се предаде знанието, а да се 

стимулира усвояването на знанието и да 

се създаде интерес на децата към 

знанията, които се преподават. 

    Задължително е учителят да 

притежава не просто педагогически 

знания, а да е високо морална, 

благородна, разбираща децата и  

всяко едно от децата личност. 



Философия на преподаване 

Справедливостта, загрижеността, 

тактичността,уважението към личността  

на децата, на чувствата и достойнството  

са основа за изграждане на личния авторитет  

на всеки учител и на уважението 

на децата към него. 



Училищна и извънучилищна 

 дейност 



Училищна и извънучилищна 

 дейност 



Училищна и извънучилищна 

 дейност 



Училищна и извънучилищна 

 дейност 



Училищна и извънучилищна 

 дейност 



Училищна и извънучилищна 

 дейност 



Благодаря 

 за вниманието! 


