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 Име, презиме, фамилия:Стоян Борисов Ланев
 Настояща месторабота:Главен учител във Второ

основно училище «Гоце Делчев»
 Адрес: гр.Гоце Делчев,ж.к.»Дунав»бл20
 Образование: Висше
 Заемана длъжност: начален учител и преподавател

по немски език в начален етап I-IV клас
 Педагогически стаж: 30 години
 Информация за връзка: 0898469845



 Член на Методичното обединение на учителите от начален
етап ;

 Член на Комисия за “Квалификационна дейност на
 педагогическия персонал”;
 Член на Комисия за “Заявяване и получаване на

учебниците”;
 Председател на Комисия “Национално външно оценяване

на учениците от IV клас.”;
 Участие в работни групи с определена насоченост.



 Философия на преподаване
 * Фокусиране върху индивидуалните потребности и включването на
 учениците в процеса на учене.
 * Постигане на положителни промени в личността на учениците и
 овладяване на трайни знания, умения и навици.
 * Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги
 идентифицира и надгражда.
 * Учениците трябва да учат от преживяванията, събитията от реалния
 живот, които са значими за тях.
 * Индивидуалните различия е необходимо да се разпознават, уважават

и дори поощряват.



Част І.
Раздел 3. Педагогическа дейност

• Формиране у учениците разбирането за ученето
като съзнателноусилие, изискващо организираност
и самодисциплина и възпитаване в самостоятелност
и поемане на отговорност за собственото им
учене,действия и поведение.

* Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията
на учениците и научебния процес.

* Опазване живота и здравето на учениците.



1.Изготвяне на методически материали:
 изработване на тематични разпределения за І-ІV клас
 изготвяне на тестове,  контролни работи и критерии за

оценяване знанията на учениците
 изготвяне на презентации на уроци
 изготвяне на сценарии за празници и тържества
 провеждане на празници и тържества
 изнасяне и посещения на открити уроци



Квалификационна дейност:

1. ПКС-удостоверениe клас-квалификация-СУ-ЦИУУ гр.София-
31.05.1996 г.
3.Участие в квалификационни курсове:
Удостоверение №01-0986/11.04.2006г.- “Базови и специфични
компютърни умения на учители по Начална училищна педагогика”
Удостоверение №14684/18.10.2006г.-”Методика на обучението по
БДП-І-ІV клас”
Сертификат – “Подготовка и управление на проекти” – 2007г.
Удостоверение № 136/20.09.2003-Преподаване на немски език - I / IV 
кл.
Сертификат - “Оценяването на учебните резултати в началното
училище” – 05.03.2009 г.
Удостоверение № 033/18.03.2011.г.-Координатор по безопасност и
здраве
Сертификат № 247/30.08.2004 г.-“Интеграция на ромското
население“



Квалификационна дейност:
Участие в квалификационни курсове:

Удостоверение №05-25379/15.05.2012 г.- “Здравословни и безопасни
условия на труд“

Сертификат №2012/26.04.2012 г. – “Подготовка за създаване на
електронни уроци“

Сертификат - “Работа с електронни учебници и интерактивни
технологии” – 25.01.2013 г.

Сертификат № 21230/17.02.2013 г.  “Формиране на предприемачески
умения в начален етап”



Част IІ.Приложение I.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ
НА АВТОБИОГРАФИЯ
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име- Ланев, Стоян, Борисов
Адрес- ж.к. “ Дунав” бл.20, Гоце Делчев
Телефон- 0898469845
E-mail- stoian_lanev@abv.bg
Националност- България
Дата на раждане- 12 август 1957г.



Трудов стаж

• Дати (от-до) 1993 г. – до сега
• Име и адрес на работодателя-Второ ОУ «Гоце Делчев»
гр.Г.Делчев
• Заемана длъжност- Главен учител начален етап І-ІV клас
• Дати (от-до) 1984 г. – 1993 г.
• Име и адрес на работодателя- ОУ “Отец Паисий” –
с.Абланица, общ. Хаджидимово
• Заемана длъжност- Начален учител



Образование и обучение
• Дати (от-до) 1980 г. – 1984 г.

• Име и вид на обучаващата ВПИ “ Неофит Рилски” – гр.Благоевград
или образователната организация Специалност: Начална училищна
педагогика
• Наименование на придобитата Начален учител
квалификация със специализация “Физическо възпитание”

• Ниво - Магистър
• Дати (от-до) 1972 г. – 1976г.

• Име и вид на обучаващата СПТУ по търговия към ТОХ “Никола
Вапцаров”-или образователната организация гр. Кюстендил

• Ниво - Средно образование



Работа по проекти:
Проект ”С грижа за всеки ученик”-повишаване
постиженията на учениците със системни пропуски
при овладяване на учебния материал
Проект “В училище е интересно и забавно – цял
ден учим и играем,и все повече знаем”–
ИГРОТЕКА






