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1.Резюме.

Име: Огнян Гърков

Място на раждане: гр. Кнежа обл. Плевен

Образование: Висше

Трудов стаж: 28 години учителски стаж



2. Философия на преподаване.

 За възпитателната роля на учителя.

Способността на учителя за проявата на толерантност, 
инициативност, търпеливост, коректност, откритост, 
доброжелателност, креативност, решителност, сътрудничество, 
съпартниране при работа в екип, свободно изразяване на мнение и 
защитаване на лични позиции.

 Повишаване на мотивацията и интереса на учениците.

Положителна мотивация и интерес към ученето се сформират тогава, 
когато учениците се поощряват да търсят начини и методи за 
решаване на учебни задачи.
Според мен ефективно средство за формиране на мотивация е 
развитието на самоконтрола и самооценката. Високо равнище на 
учебна мотивация възниква тогава, когато учениците изпълняват
такива учебни задачи, при които могат да достигнат успех, като
съзнават, че са вложили максимални усилия за тяхното решаване.



3.Методи на преподаване.

 Светът се развива твърде бързо, за да мога да си 
позволя да бъда консервативен. Не обременявам
учениците с остарели похвати, а се старая да имам 
съвременен подход на преподаване и комуникация.

 В центъра на учебновъзпитателния процес поставям
ученика с неговата познавателна, емоционална и 
творческа дейност: да решава проблеми, да твори, да 
бъде самоуверен, да се учи от грешките си.

 Използвам подходящи образователни техники и 
различни методи за преподаване в зависимост от 
методичната единица.



4. Бъдещи планове.

 Усъвършенстване на уменията за планиране
и подбор на подходящи, нови 
и интересни методи, средства 
и материали, подходящи за 
различните теми.

 Посещаване на курсове и обучения 
в областта на педагогиката, 
методиката на преподаване.



5. Приложение.
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6. Обратна връзка.

• Телефон за връзка:
• 0897445557

• E-mail:

• o.gurkov@pgzknezha.bg

• Адрес:
• Гр.Кнежа, ул.Марин Боев 36А


