
Атанас Каравелов
Аз съм учител и всеки ден благодаря на Бог затова!

Профил
АДРЕС

Ямбол, ул. "Битоля" №35

И-МЕЙЛ

a_kar_1@abv.bg

МРЕЖИ



Сайт:

Facebook:

Instagram:

LinkedIn:

УЧИЛИЩЕ

ОУ"Н.Петрини"

КЛАСОВЕ

Преподавател на 5, 6 ,и 7 клас.

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Технологии и предприемачество /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ



БАКАЛАВЪР

Институт за учители по практика

Учител по практика

БАКАЛАВЪР

Шуменски университет

Педагогика на обучението по техника и технологии

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

Учител по технологии и предприемачество

01/02/2012 - 00/00/0000

ОУ "Николай Петрини" Учител по технологии и предприемачество

15/09/1979 - 31/01/2012

ПГСГ "Кольо Фичето" Учител по технологии

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ



Общуване с хора /

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Умение за работа в екип.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Заварчик, Работа с MS Office (Word, Excel, Power Point). Работа с internet приложения

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

  Oсигуряване на среда, стимулираща детската активност и развитие.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения
УДОСТОВЕРЕНИЕ

24/02/2006

Базови и специфични компютърни умения на учителя

СЕРТИФИКАТ

05/12/2014

Иновативни технологии в образованието



СЕРТИФИКАТ

25/11/2013

Намаляване на стреса на ученици чрез прилагане на нестандартни форми и методи на 
обучение

УДОСТОВЕРЕНИЕ

05/12/2005

Работа с компютри и информационни технологии.

28/05/1993

Свидетелство за правоспособност на заварчика

СНИМКИ (5)

квалификации и обучения



Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Ученето е индивидуален процес за всяко дете и нашата работа е да им преподаваме по 
такъв начин материала от учебната програма че да предизвикаме тяхното любопитство 

към него.  Смятам че по този начин помагам на учениците си по-лесно да открият точното 
си място в социалната стълбица но и да се стремят да вървят нагоре по нея.

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 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 “господинът 

каза…“. При много от проблемите се постигат положителни резултати за което учителят 
получава благодарност от родителите.


