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             „Направи хобито си професия, за да не ти се налага да работиш!“     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.Ролята на учителят, особено в начален курс, е децата да 
заобичат своя нов дом - училището.  Добрият учител е този, който успява чрез 

преподаването си да осигури на учениците си възможност за развитие. 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, 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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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.Какви качества ще се изградят у едно дете 
зависи от таланта на учителя, от неговата ерудиция и професионална компетентност. Не 

е необходимо неговата философия да се променя, тя трябва да се надгражда и 
дообогатява с опита. Да се търсят най-удачните пътища, по които децата да откриват 

света на знанието. Всичко това определя професията на детския учител като творческа. 
Тя дава възможност за креативност, себедоказване и себеутвърждаване.

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 
класа. Децата да се научат да спазват правила и да зачитат правата на другите и 

авторитета на учителя. Да се изгради такова доверие между учители и родители, което 
да гарантира щастливо детство. Важен момент при формиране на детската личност е 

подобряване на психическото здраве. За целта е необходимо да се работи за 
придобиване на емоционални и социални умения. Това допринася за справяне с жизнени 
предизвикателства въз основа на общуване с връстници и възрастни. 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. 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 
има хора които оценяват усилията и труда ни. Убедена съм, че човек получава това което 
дава. Когато си добронамерен и разрешаваш проблемите в разговор и с усмивка нещата 

се получават много добре. 

УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ

Най-големият успех на мой ученик е първо място в национална олимпиада по английски 



език, защитен две поредни години. 

УСПЕХИ НА УЧИТЕЛЯ

За мен, успехите на учителя са подплатени с много труд, с голяма подготовка и огромна 
любов към нашата професия и респективно към децата! 


