Тереза Банкова Димитрова
Добрият учител е този който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си
възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една
от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови
процеси в обществото. Учителят играе изключително важна роля в развитието на
образованието – без добри учители няма да има прогрес не само в системата, но и в
държавата, и в обществото. Той трябва да е лесно обучаем, да се стреми към развиване
на нови практики, да се учи през цялата си кариера, да променя подхода си в зависимост
от учениците си, да притежава умения за боравене със съвременните технически
постижения, умения за работа в екип, да притежава отлични управленски и
комуникативни възможности. Тоест да повишава квалификацията си и да придобива нови
умения постоянно в съответствие със средата и учениците си.
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УЧИЛИЩЕ
КЛАСОВЕ
ЦДО - ІІI "б" и IІІ "в" клас
Tрети клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
Организиране и провеждане на ежедневна самоподготовка по български език и
литература, математика, човекът и обществото и човекът и природата. Провеждане на
организиран отдих и физическа активност и създаване на условия за дейности по избор.

Български език и литература / Математика / Човекът и обществото / Човекът и природата
/

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ОУ "Димчо Дебелянов"

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
МГ "Атанас Радев"

БАКАЛАВЪР
Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА
Учител в ЦДО 3 клас
Организирам отдиха, физическата активност и дейностите по интереси в следобедния
режим. Помагам, съветвам и консултирам самоподготовката на учениците, като изисквам

повече самостоятелност при решаването на познавателните проблеми.

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Общуване с хора /
Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в
екип, лоялност, отговорност, организираност. Умея да изслушвам учениците, родителите
им и колегите. Поддържам добри контакти с ученици и родители. Уважавам и
стимулирам уникалността и индивидуалността на всеки ученик.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Учител съм в начален етап. През настоящата 2019/2020 учебна година работя в ЦДО трети клас. Организирам и провеждам педагогическата дейност в съответствие с
изискванията в нормативните документи. Участвам в педагогически съвети и
квалификационни курсове.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютър: работа с електронни учебници, водене на електронен дневник,
работа със софтуерни програми, свързани с учебната дейност.

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ
Организиране на среда, стимулираща детското развитие; реализиране на педагогическо
взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на работа; съобразяване с
личностните различия между хората, които са в основата на резултатно сътрудничество

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения
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Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Моята философия за работата с децата се гради на това, детската личност да бъде в
центъра на моето внимание. Като познавам психическото, физическо и емоционално
състояние на всяко дете да изградя устойчива среда, в която то да се чувства защитено и
спокойно. Да подредя приоритетите си, така че те да носят увереност, самостоятелност и
инициативност на детето. Да използвам такава методика, която да следва
индивидуалния път на развитие на всяко дете.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
В стремеж да се разберат потребностите на всяко едно дете е важно да се стимулират
уменията на децата, за да се подтикне развитието им. Важно е и създаването на
позитивна атмосфера. Тя трябва да насочва към доверие, добронамереност и обич в
групата. Децата да се научат да спазват правила и да зачитат правата на другите и
авторитета на учителя. Осъществяването е възможно, чрез изграждане на среда
насърчаваща съвместната работа и сътрудничество между децата.

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 използваме много и различни методи и средства. Редовно провеждам
родителски срещи и телефонни разговори с родителите на своите ученици, независимо
дали съм им класен ръководител или преподавател. По този начин по-лесно и успешно
достигам и до самите ученици и техните потребности. Стремя се да имам индивидуален
подход към всеки ученик и да му помагам да достига по-високи резултати.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ
Бих искала да се включа в курсове и квалификации, които да обогатят и развият
знанията и уменията ми като педагог и специалист.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ
Умението да отговориш на съвременните тенденции на обществото и да изградиш себе
си като пример за подражание на децата е много важно в работата ми с тях. Да
притежаваш умение за създаване на екипност с родителите и превръщането им в
партньори в работата е успешният начин за постигане на високи резултати. Умението да

изградиш у децата толерантно отношение и уважение към различните е крачка към
изграждането на достойни и отговорни граждани. Поемането на отговорности към
децата и създаването на интересни и различни за тях моменти, работа по проекти – в
ежедневната ми дейност е предизвикателство и успешна формула за работа. Обичам
професията си, работата с деца и ежедневните свързани с тях предизвикателства.

