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 0895 475017 violetaviceva@gmail.com 

Дати Име и вид на образователната 

институция 

Наименование на придобитата 

квалификация 

1982– 1985 

 

 

 

1978-1981 

Техникум по електротехника - Русе 

 

 

Средно професионално техническо 

училище по електропромишленост - 

Варна 

 

Радио техника и телевизия 

 

Радио-телевизионна техника 

 

Дати Заемана длъжност Име на работодателя 

 

2017 – днешна 

дата 

Помощник учител ЧСУ Мечтатели, Варна, 

България (www.mechtateli.eu) 

1998 - 2016 

 

1981 - 1998 

 

Продавач-консултант 

 

Техник 

 

ДЗЗД «Вичев 88» 

 

ИРНА „Черно море“ 
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Философия на преподаване 
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 Преподаването е призвание и отговорност. 

За тази мисия са нужни не само знания, но и 

сърце. Това не е обикновена дейност. 

Трябва да работим в посока за активно 

включване на учениците не само в процеса 

на учене, а и за развиване на техния 

ценностен и емоционален свят. Не всички 

имат еднакви способности, възможности и 

таланти. Аз вярвам, че всеки ученик носи в 

себе си желание за изява, развитие и 

стремеж към съвършенство.  

 „Да си учител е майсторство. То не е 

обикновен занаят, нещо повече – то е цяло 

изкуство.“ 
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Отговорности на педагога 
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 * Планиране, организиране и 

провеждане на образователно – 

възпитателния процес извън 

задължителните учебни часове. 

 * Отговорност за опазване 

здравето и живота на учениците. 

 * Опазване на материално-

техническата база. 
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Методи на преподаване 
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 Часовете в които преподавам по 

иновативно обучение са интересни и 

забавни. Минават под формата на 

игри с концентрация, внимание, 

разкодиране на информация, 

преценяване с поглед и работа с 

таймер. 

 Основната цел е учениците да учат 

бързо и помнят лесно. 
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БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ 

 Важна цел в професионалното ми 

израстване е развиване на иновативните 

методи на преподаване. 

 Не само учителят мотивира и амбицира 

учениците. И учениците провокират 

учителя за нови и нови постижения. 
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САМОНАБЛЮДЕНИЕ 
 В работата си винаги се стремя 

съвестно да изпълнявам 

задълженията си. Отнасям се с 

уважение и разбиране към 

учениците и получавам същото в 

замяна. 

 Като помощник-учител имам умения 

за работа в екип, много добра 

комуникативност, голяма 

работоспособност и желание за нови 

знания. Реагирам бързо на различни 

ситуации и съм дисциплинирана.  

 Имам индивидуален подход, 

отговорност и съзнателност. 

 Вземам бързи и справедливи 

решения. Съумявам да внуша 

чувство за справедливост и 

искреност в учениците. 
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