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Лична информация


 Образование:








висше – ПУ “Паисий Хилендарски”



длъжност- специалност- българска филология



старши учител в ПМГ “Яне Сандански”,гр.Гоце Делчев



професионален опит- учител по български език и литература в



Трето основно училище “Братя Миладинови”, ПМГ “Яне
Сандански”


владеене на чужди езици – руски

Философия на преподаването
СМИСЪЛЪТ НА ОБРАЗОВАЕТО Е ОБУЧЕНИЕ +
ВЪЗПИТАНИЕ
Съвременните деца изискват промяна в принципите и видовете
възпитание, а именно: повече практика и осъзната
комуникация,човеколюбива информация и визуализация.
Учителят е необходимо да създава позитивна атмосфера, изпълнена
с любов и уважение. Да вярва в успехите на детето, да бъде негов
треньор, вдъхновител, да бъде майстор в това,което преподава.
Да се отнася към учениците с любов,уважение и честност.
Родителите и учителите трябва да постигнат хармония, да са
позитивни и да помагат на детето да извлича хубавото от всяко
свое действие, да създадат среда, подкрепяща неговото развитие.

Методи на обучението и практики
Медийната новина и нейната интерпретация
Методи на работа:
Прилагам интерактивните методи на преподаване - засилено взаимодействие между
учителя и учениците и между самите ученици чрез непосредствена междуличностна
комуникация. Това обучение е процес на целенасочено взаимодействие и на взаимно
влияние между участниците. Тези методи са предназначени да съдействат за
изменение и усъвършенстване на моделите на поведение на учениците.
Най-често използвам следните методи:
oролева игра
oекипна работа
oдискусия - панелна,”аквариум”
oмозъчна атака
oказус
oдебат

Дейности
1.Участие в квалификационни курсове:
за участие в практически семинар на тема «Съвременен модел
на учебно занятие. Планиране на педагогическата дейност»
Сертификат № 2013280117236 за участие в практически
семинар на тема “Прилагане на антистрес умения”, 28.01.2013 г.
Сертификат № 2011118063595 за участие в практически семинар
на тема “ Работа с интерактивна дъска”, 18.06.2011 г.
Сертификат ПР 10981 за успешно завършен курс на тема “ПР
кампания за набиране на ученици. Етикет и протокол”
Сертификат ПКРК 32474 за успешно завършен курс на тема “
Подобряване на компетенциите за разрешаване на конфликти в
училище”
Сертификат ИМО 30402 за успешно завършен курс на тема “
Интерактивни методи на обучение

Дейности


Удостоверение № 01-1192 за завършен курс на обучение
на тема “Базови и специфични компютърни 
умения по
 български език и литература”, 14.04.2006 г.


Удостоверение № 21-0248 за завършен курс на обучение на

 тема “ Начална компютърна грамотност, 26.10.2006 г


Удостоверение № 2013010722563 за завършен курс на
обучение на тема “ Взаимодействие
училище-семейство
 ученик 01.07.2013г.

Участие в квалификационен курс на тема “Създаване на
 тестови задачи” 


 2. Професионално- квалификационна степен:


Свидетелство за втора
 професионалнаквалификационна степен

Дейности
3. Участие във вътрешноучилищни квалификационни курсове:
-посещение на уроци
-изнасяне на уроци
-участие в тематична проверка

4. Участие в комисии :
- Дежурна комисия - Комисия за създаване на сценарии за
училищни тържества

5. Преподавани предмети :
-български език и литература в X, Vkлас класен ръководител на X б клас

6. Награди
- Почетна значка за успешно представяне на випуск 2009
- Почетна грамота за доказан професионализъм и изключителен
принос към ПМГ”Яне Сандански”-2010
- Грамота за доказан професионализъм и изключителни постижения в
подготовката на ученици за национални състезания и олимпиади

Контакти
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