Иванка Стоянова Брайкoва
Учениците в прогимназиален етап са преминали през първоначалната си училищна
инициация и вече са се ориентирали в социалната училищна стълбица. Периодът 5-7 клас
е изключително тежък както за учителите така и за учениците тъй като в начална
училищна степен досега са общували само с един или двама преподаватели, а влизайки в
средна степен се сблъскват с множество „предметници“. Това води до стрес, който
заедно с физиологичните промени в организма влияе особено негативно на поведението
на средношколците. Изброеното дотук поставя пред преподаващите в прогимназията
много предизвикателства и проблеми.
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МРЕЖИ
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УЧИЛИЩЕ
ОУ"Н.Петрини"

КЛАСОВЕ
Шести клас / Седми клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
Химия и опазване на околната среда
Човекът и природата / Биология и здравно образование /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
ПГ"Васил Левски"- Ямбол

МАГИСТЪР
магистър
ПУ "Паисий Хилендарски"- гр.Пловдив

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА
Старши учител
Преподавател по Човекът и природата, Биология и здравно образование, Химия
и опазване на околната среда
02/09/1991 - 14/09/2000
ОУ"Добри Чинтулов"-с. Недялско,общ.Стралджа

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"-с.Бояджик,общ.Тунджа
ПТГ"Иван Райнов"-гр.Ямбол
ОУ"Николай Петрини"-гр.Ямбол

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Общуване с хора /

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Работа в екип

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Базови и специфични компютърни умения

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ
АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС

11/11/2019
???????? ???????????????????????????? ??????

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС
06/10/2018
Пета професионално-квалификационна степен

УДОСТОВЕРЕНИЕ
20/06/2018
Удостоверение

УДОСТОВЕРЕНИЕ
21/12/2018
Удостоверение за допълнително обучение

УДОСТОВЕРЕНИЕ
23/06/2017
Удостоверение за квалификационен курс

УДОСТОВЕРЕНИЕ
31/05/2018
Удостоверение от СБУ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
31/05/2018
Удостоверение от СУ

СНИМКИ (7)
квалификации и обучения

Информация

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Учениците в средна училищна степен са с разнородни интереси. Целта на добрия учител
е да развива тяхната вътрешна мотивация и вродено любопитство. Да направи от
учениците си отговорни мислещи и усмихващи се хора които решават проблеми а не
очакват някой друг да им ги реши; да ги научи да вземат правилни и обмислени решения.
Учителят никога не фамилиарничи с учениците и поддържа имиджа си на наставник.
Уважението е взаимен процес и се заслужава чрез преподаване на разбираем и достъпен
език чрез подбора на методи и форми на обучение достъпни за „неговите“ ученици.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Според мен добрият и актуален учител трябва да умее да съчетава според нуждите и
целите на уроците си както традиционните методи на преподаване така и модерните
методи защото съвременните ученици в средна училищна степен се вълнуват от
съвременните ИТ и мобилни устройства. Целта на всеки учител е да привлече
любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички
форми на преподаване които водят до това са добри и ползотворни щом вниманието на
учениците е съсредоточено върху дейностите в класа.

ОБРАТНА ВРЪЗКА
Доверието което трябва да съществува между родителите и педагогическия екип е едно
от основните и важни за нас условия за да има ползотворна и ефективна работа. За да
достигнем до родителите и да ги накараме да ни вярват уважават и да бъдат постоянни
наши партньори използвахме много и различни методи и средства. Доверието между
учители и родители дава възможност родителите спокойно да споделят и проблеми с
децата им от вкъщи при което учителят с желание и старание се опитва да помогне
защото на всички ни е ясно че за много деца важи “госпожата каза…“. При много от
проблемите се постигат положителни резултати за което учителят получава

благодарност от родителите. Вярвам че в този свят на трудни човешки взаимоотношения
и унижение към професията на детския учител има хора които оценяват усилията и
труда ни. Убедена съм че човек получава това което дава. Когато си добронамерен и
разрешаваш проблемите в разговор а не в спор и с усмивка а не с нацупени устни нещата
се получават и то много добре.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ
Всеки учител в прогимназиален етап се опитва да отговаря на потребностите на своите
ученици – относно учебната дейност психологически особености възрастови затруднения.
Когато познаваме техните характери по-лесно и адекватно отговаряме на възникналите
проблеми от всякакво естество. Най-важно в учителската професия е да не се отказваш
никога и да продължаваш да се обучаваш защото обучението не е едностранен процес.

