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Общи данни
Фамилия 

Имe, Презиме,

Гражданство

Драганов

Емил Ганчев

РБългария

Дата на раждане 27.12.1979 година

Образование

Диплома №, дата на завършване,

специалност

Квалификация

Учителска правоспособност

Висше

№ 012829/ 01.07.2003 г.

Български език и История

Специалист по български език и литература и история и

преподавател в основните и средните училища

Общ трудов стаж

Педагогически стаж

Педагогически стаж в текущото 

учебно заведение

13 години

Име и адрес на текущия 

работодател

ПТГ „Д-р Никола Василиади“;

5300, гр. Габрово, ул.“Брянска“3

www.ptg-gabrovo.com ; e-mail: ptggabrovo@abv.bg 

Личен e-mail: emil_draganov_gabrovo@abv.bg 2

http://www.ptg-gabrovo.com/


Общи данни
Заемани длъжности Учител 

Професионално-

квалификационна степен 

Учител

Квалификации - компютърни умения; 

- умения за оценяване знанията и уменията на учениците;

- умения за работа в екип;

Награди
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Обучение и квалификации форми
1. Дати (период на обучение) 2007 -2008 г

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и 

Методий“

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика

Теория на рекламата, език и стил на медийната реклама,

история и теория на журналистиката, маркетинг и 

реклама, журналистическо майсторство, реклама в 

интернет, в радиото и телевизията, творчески процес в 

рекламата

Наименование на завършена и/или

придобита квалификация 

Медии и реклама – магистърска степен

2. Дати (период на обучение)

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика

Наименование на завършена и/или
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Учебни предмети, по които преподава 

педагогическият специалист

Учебни предмети 

от общо образование

Български език и литература
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Добри практики

● Организиране на урочната работа в рамките на учебния час

чрез формирането на ученически екипи.
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Документи за практическото приложение на 

усвоените знания и придобитите умения
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Обосновка за избор на учебник и учебни 

помагала

Учебниците и учебните помагала са важни за постигане на

добри резултати в работата с учениците. Изборът ми е

съобразен както от нивото на предлаганата научна информация,

така и от възможностите за практическо приложение на

наученото. В този смисъл предпочитам изданията на “Анубис”,

“Просвета” и “Персей”, пряко ориентирани към постигане на

ДОИ по български език и литература.
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Взаимодействие с участниците в 

образователния процес, с други 

заинтересовани страни и др. 

В пряката си работа на учител винаги ще търся

съдействието на родителите на своите ученици. Добрата

комуникация с тях е най – важна в работният процес.
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Информация за приноса за подобряване на 

материално- техническите условия

От 2017 година отговарям за материално-техническата база в 

кабинет номер 218 на ПТГ “Д-р Н. Василиади”, без да 

допускам повреди или унищожаване на инвентара.
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Философия на преподаване
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В работата си като учител по български език и литература използвам преди

всичко диалога, опитвам се да накарам всеки свой ученик да намери място в

дискусиите, които провокирам във връзка с конкретните художествени естетики,

автори и произведения. Смятам за свое основно задължение да ангажирам и да

мотивирам учениците да разсъждават, да се научат да формулират и изказват

свои тези по обсъжданите литературни проблеми. Искам да ги убедя, че

уменията да се слуша и да се говори се формират сега, а се доказват цял живот.

Старая се да обърна специално внимание на можещите ученици във време

извън часовете чрез поставяне на допълнителни задачи.



Възползвам се от възможностите на информационните технологии, като

използвам някои презентации и филми във връзка с творчеството на автори от

учебната програма. Следя новостите, участвам с готовност в семинари и

обучения.
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