


Завършила съм Технически университет гр. Габрово

със специалност „Техники и технологии за опазване

на околната среда“ - инженер Еколог, а също така

притежавам и свидетелство за професионална

квалификация - “Учител”.

Започнах педагогическия си стаж през 2017 година,

като външен лектор в средно професионално

училище. В продължение на една учебна година

имах възможност да се докосна до училищната

система и пъстрата палитра от възможности които

предлага тя. Работата с учениците е онази

мотивация, която ме амбицира, че учениците са

нашето бъдеще, а бъдещето е в нашите ръце.



Учителите имат изключително важна роля в

развитието на общото образование и на

специфичните умения за работа и професионално

израстване.

 Моята философия за образованието поставя в

центъра ученика, неговото обучение и възпитание.

 Отчитам ролята на семейството и смятам, че

трябва заедно да работим върху личностното

развитие на ученика и индивидуалните му

потребности.

 Развиване на личностни и нравствени качества на

учениците за успешната им реализация.



 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.



 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.



Ръка за ръка с педагогическата дейност

вървят и извънучилищните дейности, които

спомагат за развитието на ученика,

творческия му порив, така че той да живее

пълноценно и да придобива с желание и по

компетентност допълнителни знания и

умения, което спомага за израстването му

като отговорна личност, и да формира у

него норми и правила на поведение.



 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 

обществения  живот.

 Училищното образование ,което получават 

учениците е равно на компетентност при 

определяне на качествата им за 

професионална реализация.



 Подобряване и усъвършенстване на системата

си от знания и умения по специалните

предмети.

 Професионално усъвършенстване, чрез

участия в квалификационни обучения за

повишаване и усъвършенстване на знанията и

уменията и прилагането на добри

педагогически практики в реализирането на

дейности свързани с образованието.



 Превръщане на училището в желано и любимо

място за обучение и общуване;

 Активно сътрудничество за пълноценно

участие на родителската общност в общата

грижа за възпитанието и образованието на

учениците и прилагане на принципите за

устойчиво развитие на училището;

 Мотивираност за утвърждаване на

образователните дейности, като процес и

резултат с качествено-иновативни методики;
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