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Философия на преподаване

 - Мото: “Никога не казвай- никога!”, “Винаги има
начин!”, “ Човек се учи докато е жив!”

 - ”Доброто преподаване съвпада с потребностите
на учениците на отделните нива и съдейства те да
напредват към своята самостоятелност.”

 - ”Учител- Той трябва да владее способността да
разбира; да има широка обща култура и възможност
за задълбочена работа върху малък проблем; да се
научи да учи така, че да се възползва през целия си
живот от възможностите, които образованието
предлага. ”

- ”Щастието е в детските усмивки. Когато от очите
на едно дете струи любопитство и обич, трябва да се
отвърне със знания и много, много повече обич. ”

- ”Децата са: мощен двигател, изискващи,
вдъхновяващи.”
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Отговорности на педагога
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 През учебната 2019/2020 г. моите задължения са съобразени с 
длъжностната характеристика на длъжността учител.“

 Учебен предмет,                          Клас, в който                Хорариум по        Брой ученици,

 по които преподава                    преподава преподавания        на които преподава

 Педагога                                      педагога предмет                 педагога

 Български език                                   IVа 11                                15

 и литература

 Математика IVа 9                                15

 Компютърно моделиране IVа 1                                 15

 Човекът и обществото IVа 2 15

 Човекът и природата IVа 4 15

 Час на класа                                       IVа 1 15
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Методи на преподаване
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«Смятам, че преподаването на
учебния материал, когато активира
различните сензорни възприятия
(слухови, зрителни, визуални и
експериментални), се усвоява в по-
голяма сепен и получените знания са
дълготрайни.»

- Разработки по проекти.

- - Игрови методи на преподаване.

- - Интерактивни техники на преподаване.

- - Презентации.

- - Интерактивна бяла дъска.

- - Експерименти.

- - Различни компютърни приложения в помощ
за по-доброто усвояване на учебния
материал.

- - Мисловни карти и табла.

http://www.mechtateli.eu/


Използване на съвременни 

образователни технологии
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№ Вид технология
В кой клас е 

използвана
Обосновка за прилагането Получени или очаквани резултати

1. Интерактивна 
бяла  дъска

4 Удобно и ефективно и забавно
средство за обучение.
Повишаване интереса на 
учениците.

Огромен интерес от страна на учениците. По-
бързо възприемане на нови понятия.  
Улесняване дейността на учителя.

2. Компютри, 
лаптопи

4 Достъпно и интересно 
средство за учениците.  

Огромен интерес от страна на учениците.
Възможност за самостоятелна работа и 
усвояване на нова информация и умения.
Упражняват наученото по различен и интересен 
начин.

3.

4.

Таблети

Образователен 
сайт „Уча се“ 

4

4

4

Възможност за проучване и 
обучение чрез приложения
като Kahoot, learning и т.н.

Повишаване интереса на 
учениците. Визуално 
възприемане на преподадения
учебен материал.

Огромен интерес от страна на учениците.
Възможност за самостоятелна работа и 
усвояване на нова информация и умения.

Учениците усвояват нови знания, упражняват
наученото по различен и интересен начин.

5. Софтуерна
система 
«Енвижън»

Активното участие на всеки
ученик в учебния процес.

Активизира учениците и повишава качеството
на знанията и уменията им. Стимулира
познавателните интереси у децата и създава
положителна мотивация към ученето.
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БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

 Желая да се включвам в различни предоставени 
възможности за усъвършенстване на 
преподавателските ми умения.

 - Да посещавам  различни курсове, предлагащи 
възможност за приложение на наученото в 
часовете ми;

 - Да се включа в курс по Сугестопедия;

 - Защита на V ПКС.
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САМОНАБЛЮДЕНИЕ

 Избрала съм учителската професия, за да бъда
добър учител, който се стреми да бъде най-
добрият пример за своите ученици. Добрият
учител обича децата и това се чете по ласкавия
поглед, който гали, по меката грижовност, с
която изслушва и напътства. Той гледа на децата
не като обект на обучението, а като личности – с
положителни и отрицателни страни, с радости и
проблеми, с успехи и разочарования.

 Успехите на учениците ми са успехи и за мен,
постиженията им – моята единствена награда.
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Сертификати и грамоти
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Сертификати и грамоти




