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ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

• Моята философия за образованието поставя 
в центъра ученика. 

• Отчитам ролята на семейството и смятам че 
трябва заедно да работим върху развиването 
на

индивидуалните потребности на ученика. 

• Трябва да работим в посока за активно 
включването на учениците в процеса на 
учене.



ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ

• Учителите имат изключително важна роля в развитието 
на общото образование и на специфичните умения за 
работа и професионално израстване. В повишаването на 
квалификацията на педагогическите кадри е 
изключително важна връзката между компетентността 
на учителите и препоръките на Европейската общност, 
които сами по себе си са цели на институцията, в която 
работят. Съвременното образование изисква следните 
умения и знания, които учителят трябва да притежава:

• Нови педагогически умения по линия на подхода, 
поставящ в центъра обучаемия;

• Възможности за обучение на работното място, 
свързано с усъвършенстване на методическите и 
научните компетентности;

• Съвременни професионални умения, свързани със 
съвременните технологии и практики;



ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ

• Съзнание за различията на 
образователната среда, състава на 
учениците, връзката с родителите и 
другите институции на гражданското 
общество;

• Умения за работа в екип и създаване на 
мрежа от отношения между учители, 
научна среда и възможности за ползване 
на методична и научна литература;

• Управленски, организационни и 
комуникативни умения.



МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

• При обучението основно значение има 
взаимодействието между обучаващия и 
учащите, както и между самите учащи, 
което ги поставя в активна позиция. 
Реализирането на различни дейности в 
процеса на груповата работа води до 
превръщане на учащия в партньор на 
преподавателя и повишава неговата 
мотивация за учене.



ОБРАТНА ВРЪЗКА

• Ученето през целия живот и осигуряването 
на мобилност чрез висококачествено 
образование и обучение са особено важни и 
позволяват на всички лица да придобият 
умения, които са релевантни не само на 
пазара на труда, но и за активно участие в 
гражданския живот.



БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

• Подобряване и усъвършенстване на 
системата си от знания и умения по 
специалните предмети.


