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МОТИВИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ 

✓ Да представя своята дейност като преподавател; 

✓ Персонализация на учителския ми труд; 

✓ Портфолиото е инструмент за удостоверяване и 

управление качеството на квалифицираност, 

компетентност и креативност на учителя; 

✓ Електронното портфолио е възможност за 

комуникация, избор и оценка моята работа в интернет 

мрежата; 

✓ Смятам, че системното попълване на портфолиото 

ще спомогне за професионалния ми ръст; 

✓ Електронното портфолио е отворено и подлежи на 

изменение, допълване и актуализация във всеки момент 

от дейността ми на учител. 



 

ОБРАЗОВАНИЕ 

✓ Завършил съм Русенски университет „Ангел Кънчев“ 
гр. Русе през 1994 година; 

✓ Образователно-квалификационна степен - магистър; 

✓ Специалност: Комплексна механизация и 

поточни линии в селското стопанство; 

✓ Квалификация: Машинен инженер; 

✓ Придобил съм учителска правоспособност във 

факултет за следдипломна квалификация към 

Русенски университет „Ангел Кънчев“ през 1994 

година; 
✓ Педагогически стаж: 21 години. 



 

ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННО 
РАЗВИТИЕ: 

✓ Удостоверение № 678/24.06.2011 г. за длъжностно 

лице по ЗБУТ 

✓ Сертификат – „Тероризъм – заплаха за човешката 

сигурност. Мерки за училищата.“ 

✓ Сертификат КПС-ИКС-3877- „Обучение на 

педагогически специалисти за формиране на знания, 

умения и компетентности за работа в интеркултурна 

среда“  

✓ Сертификат RET3OY/2015 – „Инструменти за 

привлекателно образование“ 

✓ Удостоверение №57/02.05.2017 г. –„Менторството 

като двустранен педагогически процес“ 

✓ Удостоверение №199/25.09.2017 г. –„Управление на 

ефективни екипи“ 

✓ Удостоверение №0003296/30.12.2017 г. –„Решаване на 

проблеми и конфликти чрез училищна медиация“ 



✓ Удостоверение №414/23.05.2018 г. –„Професионално 

портфолио – възможности за самопрезентация“ 

✓ Удостоверение №1449/18.12.2018 г. –„Иновации в 

спортните игри“ 

✓ Удостоверение №7508/2019 г. –„Осигуряване на 

безопасни и здравословни условия на труд в училищата и 

детските градини“ 

✓ Удостоверение №0113/18.03.2019 г. –„Трудови, 

социални и осигурителни права“ 

✓ Удостоверение №28-23/29.03.2019 г. –„Планиране и 

организация на учебния процес“(подготвителен курс за 

Пета ПКС) 

✓ Участие в семинарите за вътрещноучилищна 

квалификационна дейност.



 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ФИЛОСОФИЯ НА 

ПРЕПОДАВАНЕТО 

✓ Учителят е творец, личност, професионалист. Той се 

стреми да предаде на учениците си правилно своите 

знания и умения, използвайки новите педагогически 

технологии и методи, начини, с които да ги мотивира; 

✓ Професията на учителя е призвание и отговорност. 

Отговорност не само пред учениците, техните родители и 

обществото, но и пред самия себе си. 

✓ Учителят трябва да е искрен, да умее да разбира своите 

ученици, да живее с техните радости и тревоги , да 

съпреживява заедно с тях, еднакво да обича и съди; 

✓ Учителят трябва да накара учениците да повярват в себе си, 

да прилагат наученото в своята професия и да се реализират 

успешно на пазара на труда. 



МОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ 

Моята дейност е свързана с осъществяване и поддържане на 

постоянна връзка и взаимоотношения с: 

✓ Моите ученици; 

✓ Родителите; 

✓ Учители и възпитатели; 

✓ Управленски и административен персонал; 

✓ Експерти от РУО и МОН; 

✓ Фирми-партньори от сферата на селското 

стопанство.



 

 

 

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 

✓ Разработване на тематични годишни разпределения на 

учебното съдържание; 

✓ Разработване на учебни програми и разпределения по 

разширена професионална подготовка; 

✓ Планиране и подготовка на учебния процес; 

✓ Провеждане на теоретично и практическо обучение по 

предмети от професионална подготовка; 

✓ Изграждане на нови знания , умения и ценности у учениците; 

✓ Оценяване и отчитане на постиженията на учениците; 

✓ Организационни функции; 

✓ Опазване живота и здравето на учениците 

✓ Консултиране на ученици в дневна и задочна форма на 

обучение; 



✓ Водене на училищна документация 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

✓ Изработвам програми за ЗИП и производствена практика за 

учениците от XI и XII клас; 

✓ Разработвам конспекти и изпитни билети за учениците от 
задочна форма на обучение; 

✓ Разработвам изпитни билети за държавните 

квалификационни изпити по теория и практика на 

професията; 

✓ Участвам в комисии за подготовка, организиране , 

провеждане и оценяване на държавни квалификационни 

изпити по теория и практика на професията. 



 

 

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ РАБОТА ПО ПРОЕКТИ 

✓ Като преподавател по професионална подготовка работя за 

подготвянето на ученици за участие в училищни и 

национални състезания от направление Механизация на 

селското стопанство; 

 

✓ Участие в проект „УСПЕХ“ по Оперативна програма 

на МОН „Развитие на човешките ресурси“; 

 

✓ Участие в проект „ Твоят час - фаза I“ по Оперативна 

програма на МОН „Развитие на човешките ресурси“; 

 

 

 

 



 

 

 



ПГ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО  
гр. КЪРДЖАЛИ

 

 

 

инж.Тодор Стайков  

ръководител на направление 

„Информационни и 

комуникационни 

технологии“ 

E-mail: tssv@abv.bg 
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