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ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ 

МЕТОДИЧЕСКА  

ДЕЙНОСТ 

ИЗВЪНКЛАСНА  

ДЕЙНОСТ 

ОБРАТНА ВРЪЗКА 

БЪДЕЩИ  ПЛАНОВЕ И ЦЕЛИ 

САМОНАБЛЮДЕНИЕ 

• Общи сведения 

• Повишаване на квалификацията 

• Самообразование 

• Самооценка 

• Моята педагогическа философия 

• Творчески работи на учениците 

• Иновационни образователни 
технологии  

• Участие в методическо обединение 

• Изготвяне на годишен работен план 

• Извънкласни мероприятия 

• Участие в комисии 

• Материално-техническа база 

Средно общообразователно училище 
"Ангел каралийчев" град Стражица 



 Домашен адрес: 

 

 гр.Стражица  

 ул.”Цар Симеон” №19 

     
 Личен телефон:  

 0887 267 909 

 

 E-mail: tsvetankastaneva@abv.bg 
 

 

 Служебен адрес: 

 

 гр.Стражица 

 Ул.”Дончо Узунов”№13 

  

 Служебен телефон:  

 0878 883 564 

 

 E-mail:soustr@abv.bg 
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Име:ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА СТАНЕВА 

Длъжност: главен учител 
общообразователен предмет 
прогимназиален етап 

Родена: 17.08.1959 

Образование: висше-магистър по история 

E- mail:tsvetankastaneva@abv.bg; 
staneva.ts@mail.bg 

копие на дипломи, CV 
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ДИПЛОМИ
Europass.docx


 
 

копие 
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ДОК-КВАЛИФИКАЦИИ
ДОК-КВАЛИФИКАЦИИ
ДОК-КВАЛИФИКАЦИИ


 
 

 копие 
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НАГРАДИ
НАГРАДИ
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"Докато си жив, учи. Не очаквай старостта 
да донесе със себе си мъдростта" – Солон 
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Участие в курсове за квалификация; 

 Интернет; 

Методическа литература; 

По-добър учител от практиката няма. 
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• Учениците ми да станат достойни хора; 

• Проявяващите интерес към историята  да покажат високи  

постижения на олимпиади и конкурси с историческа  тематика; 

• Всички ученици успешно  да покрият общообразователните 

изисквания; 

• Като класен ръководител: учениците ми да бъдат добър колектив,  

дисциплинирани и отговорни.  

 



Силни страни: 

 Отдадена на 
работата; 

 Взискателна към себе 
си и другите; 

 Новостите са 
предизвикателство за 
мен. 
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“Хора, които нямат недостатъци, имат 
твърде съмнителни качества. 

А. Линкълн 
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Слаби страни: 

 Отстъпчивост;  

 В определени 
ситуации не се 
владея; 

 Не щадя себе си. 
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 Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. Отчитам ролята на 
семейството като фактор и смятам, че заедно трябва да работим за развитието на 
индивидуалните потребности и заложби на ученика. Опитът ми показва, че когато има 
разбиране и отговорност от страна на семейството резултатите са налице. Не приемам, 
че ДОИ трябва да имат минимум и максимум, че целият образователен процес трябва да 
се извършва в училище. При нивото и темповете на  развитие на съвременните 
технологии учителят и учебникът не е основният източник на информация. Според мен 
съвременният учител трябва да насочва, да направлява ученика как да обработи 
информацията, да осмисли най-важното, да си изгради собствена система за учене. 
Съвременното образование трудно и бавно излиза от рамките на традиционното 
обучение. 

 Традиционното образование би имало очакваният ефект при максимално добра 
дисциплина и концентрация на учениците в час, нещо, което със сегашните деца трудно 
се постига. Затова е необходимо търсенето на различни прийоми за работа и 
педагогическо въздействие. 

 От 32 години работя като учител. С желание и съзнателно избрах тази професия и не бих 
могла да си представя да работя нещо друго. За мен това е призвание , а не просто 
работа, затова се отнасям с отговорност към своите задължения . Обаче, ако сега трябва  
да избера професия, едва ли бих направила този избор. 

Средно общообразователно училище 
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         С огорчение трябва да призная, че тази работа ми носи все по-рядко удовлетворение. 
Щастлива съм, че миналата учебна година двама мои ученици , Мартин Игнатов и Марин 
Йорданов от VІІ клас заеха първите две места на областния кръг на олимпиадата по 
история и цивилизация и това ги отведе до националния кръг. Огромно удовлетворение 
ми доставя да  разговарям за исторически личности, за факти и събития с Мария 
Стефанова от Х и Мадлен Тодорова от VІ клас. За мен те са като “бели лястовички”, 
защото от много години никой ученик не беше проявявал такъв интерес към историята.  

 Това, което ме тревожи най-много е голямата незаинтересованост и апатията на 
мнозинството от учениците към ученето. Липсата на желание за учене е най-голямата 
трудност, с която се сблъсква съвременния български учител. “Мисия невъзможна” е да 
постигнеш резултати, когато ученикът няма желание. Пък и съвременната образователна 
система в България научи учениците, че могат да преминават и без да имат знания.  

 В същото време от учителя се иска да бъде духовен наставник на своите ученици. Да ги 
научи как да се държат в обществото, да им посочи трудностите, с които ще се сблъскат 
след излизането от училище. Не рядко учителят е и социален работник, рещаващ чисто 
битови проблеми. 

 Мотивацията на учениците за учене е особено труден процес, особено сред ученици с 
ограничени интелектуални възможности/около 25-30%/. С изявените ученици е по-лесно, 
защото са амбициозни и искат не просто да получат отлична оценка , а да покажат знания 
/ 10-15%/.  По-голямата част от класа са ученици, които поради различни причини се 
интересуват най-вече от оценката. 
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 През годините на моята работа съм използвала различни  педагогически 
похвати . От традиционните – фронтална беседа, разказ придружен с 
онагледяване и работа с историческа карта, изображения и документи до 
експериментиране на съвременни похвати като диалог, метод на проектите, 
групова работа, поставяне в проблемни ситуации, обсъждане и дискусия, 
презентации.  

 Вече втора учебна година в работата с учениците от V и VІ клас и от тази с Х 
клас  използвам електронен учебник и похватите на работа са свързани с това. 

 Моята философия на преподаване е то да бъде прогресивно. Учениците 
трябва да се учат от събитията и преживяванията им от реалния живот.  Все 
още обаче не е дошло времето за категоричното отхвърляне на 
традиционното обучение, защото то носи резултатите, поставени за 
изпълнение от ДОИ. 

 

 



На националната олимпиада по история и 
цивилизация – 27.04.2012г.- Шумен.  
 Мартин Игнатов и Марин Йорданов.  
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МАРИЯ  И  МАДЛЕН – 2012 г. –  отличници по история и мои 
помощници при осъществяването на “взаимното обучение”. 
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Презентации на ученици 

ПРЕЗЕНТАЦИИ\BULGARIAN HISTORY-

UCHENITSI 

ПРЕЗЕНТАЦИИ\НА УЧЕНИЦИ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ\ANTIQUE HISTORY 
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ПРЕЗЕНТАЦИИ/BULGARIAN HISTORY-UCHENITSI
ПРЕЗЕНТАЦИИ/BULGARIAN HISTORY-UCHENITSI
ПРЕЗЕНТАЦИИ/BULGARIAN HISTORY-UCHENITSI
ПРЕЗЕНТАЦИИ/BULGARIAN HISTORY-UCHENITSI
ПРЕЗЕНТАЦИИ/BULGARIAN HISTORY-UCHENITSI
ПРЕЗЕНТАЦИИ/НА УЧЕНИЦИ
ПРЕЗЕНТАЦИИ/НА УЧЕНИЦИ
ПРЕЗЕНТАЦИИ/НА УЧЕНИЦИ
ПРЕЗЕНТАЦИИ/ANTIQUE HISTORY
ПРЕЗЕНТАЦИИ/ANTIQUE HISTORY
ПРЕЗЕНТАЦИИ/ANTIQUE HISTORY
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 Като главен учител отговарям за работата на 
методическите обединения по природни и 
хуманитарни науки и математика и 
информатика; 

 Изнесох открита практика но история и 
цивилизация в V клас  

 на тема “ Създаване и разпространение на 
славянската писменост” на 03.12.2012г. 
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съобразен с държавните изисквания  

за 2012-2013 учебна година 
Дисциплина Клас Вид  на изучаване 

История и цивилизация – 2ч.седмичногодишни 
разпределения\2012-2013\ZOP-5-2012.doc 

5 а,б ЗП - Дневна форма 

История и цивилизация- 2ч. седмичногодишни 
разпределения\2012-2013\ZOP-6-2012.doc 

6 а,б,в ЗП - Дневна форма 
 

История и цивилизация  
1,5 ч. седмичногодишни разпределения\2012-
2013\ZOP 8-12.doc 

8 б,в ЗП– дневна форма 

История и цивилизация – 1ч.седмичногодишни 
разпределения\2012-2013\ZIP-8-2012.doc 

8 б,в ЗИП – дневна форма 

История и цивилизация – 1,5ч. седмичногодишни 
разпределения\2012-2013\ZOP-9а-2012.doc 

9 а ЗП – дневна форма  

История и цивилизация- 2ч. седмичногодишни 
разпределения\2012-2013\RAZPR-9б -2012.doc 
 

9 б ЗП– дневна форма 
 

История и цивилизация- 2ч. седмичногодишни 
разпределения\2012-2013\RAZPR-10-2012.doc 
 

10 ЗП – дневна форма  
 

Етика и право – 1,5 ч. седмично годишни 
разпределения\2012-2013\ZP-ЕТИКА-10-2012.doc 

10 ЗП – дневна форма  
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годишни разпределения/2012-2013/ZOP-5-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-5-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-5-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-5-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-5-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-5-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-5-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-5-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-5-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-5-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-5-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-5-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-6-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-6-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-6-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-6-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-6-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-6-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-6-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-6-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-6-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-6-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-6-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-6-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP 8-12.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP 8-12.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP 8-12.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP 8-12.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP 8-12.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP 8-12.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP 8-12.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP 8-12.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP 8-12.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZIP-8-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZIP-8-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZIP-8-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZIP-8-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZIP-8-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZIP-8-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZIP-8-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZIP-8-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZIP-8-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZIP-8-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZIP-8-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZIP-8-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-9а-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-9а-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-9а-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-9а-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-9а-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-9а-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-9а-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-9а-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-9а-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-9а-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-9а-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-9а-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-9а-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZOP-9а-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-9б -2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-9б -2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-9б -2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-9б -2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-9б -2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-9б -2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-9б -2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-9б -2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-9б -2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-9б -2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-9б -2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-9б -2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-9б -2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-9б -2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/RAZPR-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZP-ЕТИКА-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZP-ЕТИКА-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZP-ЕТИКА-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZP-ЕТИКА-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZP-ЕТИКА-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZP-ЕТИКА-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZP-ЕТИКА-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZP-ЕТИКА-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZP-ЕТИКА-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZP-ЕТИКА-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZP-ЕТИКА-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZP-ЕТИКА-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZP-ЕТИКА-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZP-ЕТИКА-10-2012.doc
годишни разпределения/2012-2013/ZP-ЕТИКА-10-2012.doc
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 Честване на годишнина от гибелта на Васил Левски – открито мероприятие – 
2010г.ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ\ЛЕВСКИ 

 Ежегодно участие в карнавала по време на Каралийчевите дни – многократно 
получаваме първо място. Миналата учебна година осмокласниците също получиха 
първо място с приказката “Крали Марко освобождава три синджира роби”. 
СНИМКИ\IMG_9598.JPG; СНИМКИ\IMG_9597.JPG; СНИМКИ\IMG_9599.JPG; 
СНИМКИ\IMG_9600.JPG; СНИМКИ\IMG_9602.JPG; СНИМКИ\IMG_9601.JPG; 
СНИМКИ\IMG 3_9604.JPG; СНИМКИ\IMG_9603.JPG ++++ 

 Екскурзии –  

 Участие в международни обменни визити по програма Коменски  – проект “Магическата 
сила на водата” – 2010-2011г. в Румъния:; СНИМКИ\Picture 140.jpg; СНИМКИ\Picture 
344.jpg; СНИМКИ\Picture 342.jpg; СНИМКИ\Picture 091.jpg;; СНИМКИ\Picture 350.jpg; 
СНИМКИ\Picture 440.jpg; СНИМКИ\Picture 483.jpg 
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СНИМКИ/IMG_9597.JPG
СНИМКИ/IMG_9597.JPG
СНИМКИ/IMG_9599.JPG
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СНИМКИ/Picture 140.jpg
СНИМКИ/Picture 140.jpg
СНИМКИ/Picture 140.jpg
СНИМКИ/Picture 344.jpg
СНИМКИ/Picture 344.jpg
СНИМКИ/Picture 344.jpg
СНИМКИ/Picture 344.jpg
СНИМКИ/Picture 342.jpg
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Кабинетът по история и цивилизация, в който 
работя от 1987г. през 2010г. беше ремонтиран и 
тематично осъвременен, с имитация на 
крепостната стена и Балдуиновата кула на 
Царевец. Оборудван през същата година  с нови 
маси и столове и дидактически шкафове. 
Разполагам със служебен РС, мултимедиен 
проектор, мултифункционално устройство, бяла 
дъска и екран и безжична интернет връзка. 

29 
Средно общообразователно училище 
"Ангел каралийчев" град Стражица 



Средно общообразователно училище 
"Ангел каралийчев" град Стражица 30 



 

  

Средно общообразователно училище 
"Ангел каралийчев" град Стражица 31 



 

  

Средно общообразователно училище 
"Ангел каралийчев" град Стражица 32 



 

 

Средно общообразователно училище 
"Ангел каралийчев" град Стражица 33 



34 
Средно общообразователно училище 
"Ангел каралийчев" град Стражица 


