Златка Атанасова Бурлакова
Учителската професия е все по-динамична и ангажираща. Толерантността, емпатията и
честността са в основата на добрите взаимоотношения между учител и ученик. Това
налага учителят да се самоусъвършенства постоянно и да учи през целия си живот.
Добрият учител е този, който успява чрез преподаването си да осигури на учениците
възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица.

Профил
АДРЕС
ОУ "Николай Петрини"
ул. "Битоля" № 35

И-МЕЙЛ
zlatka.b@abv.bg

МРЕЖИ
Сайт:
Facebook:
Instagram:
LinkedIn:

УЧИЛИЩЕ
ОУ"Н.Петрини"

КЛАСОВЕ
Първи клас / Втори клас / Tрети клас / Четвърти клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
Английски език /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ
Проект "Твоят час" / Проект "Успех" /

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Учим, творим и се забавляваме на английски език /

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ОУ,,Васил Левски

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
ПАГ ,,Гео Милев

БАКАЛАВЪР
Бакалавър
Университет"Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас и специализация по английски език в
Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски"

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА
старши учител Английски език
Преподавам на ученици в начален етап.

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Общуване с хора /

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Умения за сътрудничество и координиране на децата; преподаване на разбираем за тях
език; поднасяне на информацията под занимателна форма.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Умение за работа с компютър и други технически средства.

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ
Умение за създаване на среда, стимулираща детската активност.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС
10/11/1997

Специализация ,, Управление на педагогическия процес"

УДОСТОВЕРЕНИЕ
21/06/2018
Курс ,,Изграждане на ефективна училищна среда"

КУРС
05/08/2013
Курс за работа с деца със СОП

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС
10/11/1997
Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата

УДОСТОВЕРЕНИЕ
21/12/2018
Обучение за работа със софтуерната платформа ,,Учителско портфолио"

СНИМКИ (5)
квалификации и обучения
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Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Взаимното доверие между родители и педагогическия екип е един от най-важните
фактори за осъществяване на ползотворна и ефективна работа. Доверието се изгражда с
откритост, съпричастност и взаимно уважение.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Привърженик съм на традиционните методи на преподаване – беседа, упражнения върху
хартиен носител. Смятам, че това е най-сигурният начин учениците да придобият
нужните им знания и умения. Рядко прибягвам към интерактивни методи на
преподаване, тъй като много често те разсейват учениците.

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.
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 учителя 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, нещата се получават.

УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ
Участват в състезания по английски език на сдружение ,,Асоциацията на Кеймбридж
училищата в България", в международно лингвистично Кенгуру и през годините са
печелили награди и грамоти.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Старая се да следя новостите. Включвам се в курсове, за да бъда на ниво. Учениците
ми вземат участие в различни състезания, както на училищно, така и на регионално ниво.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ
За оставащия период в работата ми като учител ще се стремя да бъда все така полезна
на деца и родители.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ
Старая се да отговарям на потребностите на учениците си, да познавам характерните им
особености, за да мога да се справям с изникващите проблеми в часовете и не само.

