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  “Сееш мисъл и жънеш действие; 

сееш действие и жънеш навик; сееш навик и 

жънеш характер; сееш характер и жънеш 

съдба.” Текери 
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I. Описание на педагогическата и научно-методическата 

дейност. 

 

  1. Общи сведения 

 

     Дейността ми на преподавател е свързана с изграждането  

на добри взаимоотношения и организационни връзки с: 

- Ученици и родители ; 

- Учители и възпитатели от училището; 

- Колеги от други училища; 

- Управленския и административен персонал на 

училището; 

- Експерти от РИО; 



I. Описание на педагогическата и научно-

методическата дейност. 

 

  2. Философия на преподаване  

                                

 Преподаването е един непрекъснат и развиващ се 

процес, в чийто център е поставен ученикът с неговата 

индивидуалност, която трябва да се уважава и поощрява. 

Целта на образованието е да идентифицира и надгражда 

силните страни във всеки един ученик. Владеенето на 

английски език  дава възможност да се ускорят 

интеграционните процеси, протичащи във всички сфери 

на социалния, икономически и културен живот.  



  

I. Описание на педагогическата и научно-

методическата дейност. 

 

  2. Философия на преподаване 

 

                  Поради тази причина една от основните ни 

задачи като преподаватели е да научим децата да 

осъществяват социални компетенции с деца от други 

социални и културни кръгове. Учениците трябва да се 

учат от преживяванията и събитията от реалния живот.  

                Вниманието на учениците трябва да бъде 

насочено към практическото приложение на 

изучавания учебен материал. 

 



I. Описание на педагогическата и научно-методическата 

дейност 

   

     3. Отговорности на учителя. 

 

- През учебната 2011/2012 година преподавам ЗП английски 

език в VI, VIII, X, XI, XII кл. 

- Ежегодно провеждане на състезание по английски език от 

V-VIII клас. 

- Организиране и участие в Празник на чуждите езици. 



 

 

   

         - Добросъвестно, точно и своевременно изпълнение на     

задълженията като учител  и заповедите на училищното 

ръководство.  

         - Участие в квалификационни курсове. 

         - Осъществяване на обмяна на опит за обогатяване на 

методическите знания в рамките на предметната комисия.  

         - Следене на педагогическия печат, новостите в 

математическата литература и използване на списания и 

сборници в пряката работа. 

         - Търсене на възможности за обучение по информационни 

технологии във връзка със създаването на  дидактични 

материали и електронни уроци по английски език.                   



 

 

 

 

     - Безпристрастно изпълнение на задълженията като класен 

ръководител; 

      - организиране на извънучилищни мероприятия за 

проблемите на класа с оглед превенция на различни зависимости 

на учениците, причините за тяхното възникване и подпомагане за 

преодоляването им;  

      - контактуване с учениците и родителите им по повод 

възникналите проблеми. 



I. Описание на педагогическата и научно- 

методическата дейност 

 

    4. Методи на преподаване 

 

В работата си използвам : 

- Учебници и учебни тетрадки на издателство 

Express Publishing ; 

- Таблици; 

- Компактдискове, съдържащи записи на упражнения 

и текстове за слушане; 

- Тестове, подбрани от различни учебници и друга 

помощна литература; 
-Интернет-ресурси. 



I. Описание на педагогическата и научно- 

методическата дейност 

 

  5. Други дейности 

 

-Член на Методическото обединение на ЧЕ.    

-Член на Методическото обединение на класните 

ръководители. 



I. Описание на педагогическата и научно- 

методическата дейност 

 6. Снимки от организирани инициативи с 

учениците. 

- Екскурзия 2011/2012г. Гр.Трявна. 



I. Описание на педагогическата и научно- 

методическата дейност. 

 

 7.Бъдещи планове 

 

 Да усъвършенствам уменията си в планиране и 

подбор на подходящи методи, средства и материали.  

 

 Да провокирам интереса на учениците в търсене, 

подбор и работа с различни източници на информация. 

 

 Да развивам професионалните и личностните си 

качества чрез поддържащо обучение – курсове, 

семинари и други.  



Участие в обучения, семинари, курсове и други форми 

на училищно и извънучилищно ниво 

 

   2012 г.-Технологии при развитие на устната реч.-

Американски център ВТУ “Св.Св.   Кирил и Методий”, 

гр.Велико Търново, Сертификат. 

 2011 г. - ИКТ в  часовете по английски език.  - 

Американски център ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, 

гр.Велико Търново, Сертификат.  

 2011г.- Обща компютърна грамотност. -ТУ- гр.Русе и 

СОУ “Ангел Каралийчев” гр. Стражица.      

 2011г.- Разработване на документацията и 

организация на педагогическия процес за деца с 

допълнителни педагогически потребности(СОП).- ЦИО 

„Протекта”, СОУ ”Ангел Каралийчев” гр. Стражица, 

Сертификат. 

 



Безпристрастно изпълнение 

на задълженията 

 2010 г. - Методика на обучението по БДП. ТУ-София и 

ИПФ- Сливен, Удостоверение.             

 2010г. -   Използване на онлайн ресурси в часовете по 

английски език  - Американски център ВТУ «Св. Св. Кирил и 

Методий, гр.Велико Търново , Сертификат.       

  2008 г. –- Професионална квалификация – Учител по 

английски език в средните  училища. СУ „Св.Кл.Охридски”.  

 2001 г. – Икономист-Финансов контрол. – СА „Д. Ценов”, 

гр. Свищов, Диплома. 

 1993 г. – Задочен курс за повишаване на квалификацията 

на чуждестранни  преподаватели по руски език. ИРЯ, гр. Москва, 

Свидетелство. 

 1993 г.– II клас- квалификация ИПКУ „Д-р П.Берон”, 

гр.Варна Удостоверение. 

 1986 г. - Руски език и литература. КГПИ,гр.Сиктивкар, 

ОНД,   Диплома. 

 



    
През учебната 2012/2013г. съм класен 

ръководител на Xа  клас. 



 



 

Моите настоящи ученици 



 

МОИТЕ БИВШИ УЧЕНИЦИ 



  

  



 

II. Приложения  

-CV 

-Дипломи/Сертификати 

 



 

 “Това, което правят истински добрите учители, е 

да се вслушват в естественото детско любопитство и да 

го подкрепят, насърчавайки същевременно умението на 

децата да задават все по-сложни въпроси и да откриват 

все по-сложни отговори. В училищата с наистина високо 

качество, където целта е да се разбират идеи в 

дълбочина, а не да се запаметяват факти за някое 

изпитване, не се налага децата да се третират като 

домашни животни, да се заплашват или подкупват, за да 

скачат през обръчи, защото това, което психолозите 

наричат "вътрешна мотивация" - естественото желание 

за учене - е в пълно изобилие. “— Алфи Кон 



 

Портфолиото е отворено и 

подлежи на актуализация.  

Милена Ганчева Цанева 

старши учител по английски език  

в СОУ “Ангел Каралийчев” гр. Стражица 

 


