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Дати Име и вид на образователната 

институция

Наименование на придобитата 

квалификация

2004-2016

2016 -

СОУ „Йордан Йовков“

Русенски университет „Ангел 

Кънчев“

Предучилищна и начална училищна

педагогика

Дати Заемана длъжност Име на работодателя

2017 – до 

днешна дата

Помощник - учител ЧСУ Мечтатели, Варна, 

България (www.mechtateli.eu)
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Философия на преподаване
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 ‘’За да бъдеш добър преподавател,

необходимо е да обичаш това, което

преподаваш, и тези, на които преподаваш.’’

 В. О. Ключевски

 СЪЗДАВАНЕ НА АТМОСФЕРА НА УВАЖЕНИЕ, ОБИЧ

И ДОВЕРИЕ;

 ФОКУСИРАНЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНИТЕ

ПОТРЕБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПРОЦЕСА НА

УЧЕНЕ;

 ОТКРИВАНЕ НА СИЛНИТЕ СТРАНИ НА УЧЕНИЦИТЕ

И ТЯХНОТО НАДГРАЖДАНЕ;

 МОТИВИРАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ДА

УЧАТ И ДА СЕ РАЗВИВАТ;

 НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНИЦИАТИВНОСТТА НА

УЧЕНИЦИТЕ ДА ПРЕДЛАГАТ РАЗЛИЧНИ РЕШЕНИЯ

НА ДАДЕН ПРОБЛЕМ;
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Отговорности на педагога
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 Отговорностите ми са свързани с 

подпомагане дейността на учителя 

като помощник-учител по учебно-

възпитателната дейност и 

преподаване на предмета 

Иновации.

 Изпълнявам нормата за 

задължителна преподавателска

работа и другите задължения, 

включени в длъжностната ми 

характеристика.

 Стремя се да опазвам живота и 

здравето на учениците по време на 

образователно-възпитателния

процес и на други дейности,

организирани от училището.

http://www.mechtateli.eu/


Методи на преподаване
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 Използване на подходящи образователни

стратегии, методи и техники, който:

- дават оптимален резултат в конкретна учебна

ситуация;

- отговарят на различните образователни потребности на

учениците

- мотивират и стимулират личностното развитие;

- реализитат вътрешнопредметни и междупредметни

връзки;

 Изграждане у учениците на разбиране за ученето като

съзнателно усилие, изискващо организираност и възпитание

в самостоятелност. Поемане на отговорност у децата за

собственото им обучение,за действията и поведението им;

 Обогатяване на учебния процес с интересни факти и

занимателни елементи;
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БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

 Посещаване на курсове и обучения в областта на

педагогиката и методиките на преподаване.

 Усъвършенстване на уменията за планиране и

подбор на нови и интересни методи, средства и

материали, подходящи за съответната тема.

 Провокиране на интерес у учениците за търсене,

подбор и работа с различни източници на

информация.

 Развитие на други иновативни методи на

обучение.

 Поддържане и повишаване на професионалната

ми квалификация .
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САМОНАБЛЮДЕНИЕ

 Поддържам добри взаимоотношения

с хората, които ме заобикалят.

Уважавам колегите, родителите и

учениците. Добронамерена съм към

всички и съм съпричастна към

техните успехи и неуспехи. Обичам

да помагам на хората и ценя помощта

на другите. Смятам, че имам умения

за работа в екип и способност за

справяне със ситуации от различен

характер.
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