Стойчо Димитров Митев
Професията учител е най – дългия паралел, който разделя знанието на две реки. От
едната река черпим мотивация всеки ден да даваме най – доброто от себе си, за да
можем да заредим учениците със знанията необходими за тяхната възраст, а в другата
река плаваме внимателно и отговорно към начина по – който реализираме
професионалните си задължения на работното място.

Профил
АДРЕС
гр. Ямбол, ул. "Битоля" №35

И-МЕЙЛ
sdm_petrini@abv.bg

МРЕЖИ
Сайт:
Facebook:
Instagram:
LinkedIn:

УЧИЛИЩЕ
ОУ"Н.Петрини"

КЛАСОВЕ
УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ОУ Любен Каравелов гр. Ямбол
ОУ "Любен Каравелов" гр. Ямбол

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
ГПЧЕ Васил Карагьозов гр. Ямбол
ГПЧЕ "Васил Карагьозов" гр. Ямбол

БАКАЛАВЪР
Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Специалност: История и география

МАГИСТЪР
Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Специалност: География и икономика

МАГИСТЪР
Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Специалност: Регионално развитие

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА
Учител по География и икономика и История и цивилизация

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Добри комуникативни умения и бързо адаптиране към колектив. Позитивно мислене,
умение за работа в екип, лоялност, честност, креативност и отзивчивост към колеги,
ученици и родители.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Добри организационни умения. Един учител трябва да е устойчив, коректен, гъвкав,
разнообразен и да притежава творчеството, което да допринесе за развитието на
учениците.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Microsoft Office Word; Microsoft Office Excel; Microsoft Office Power Point Internet.

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ
АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения
ДИПЛОМА

01/10/2016
МагистратураСпециалност: География и икономика

ДИПЛОМА
01/10/2012
БакалавърСпециалност: История и география

ДИПЛОМА
01/10/2017
МагистратураСпециалност: Регионално развитие

СНИМКИ (3)
квалификации и обучения

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

За да си добър учител трябва и да си добър човек. Формулата е в височините и за да
достигнем съответния връх нисък или висок трябва да бъдем строги, но и справедливи.
Учителската кариера се изгражда постепенно и търпеливо, но за осъществяването на
пълната експедиция трябват и повече хора на борда, в които да се вслушаме поемайки по
– начертания от нас път. Удоволствието и удовлетворението се постигат в момента,
когато се видят положителните резултати на учениците. Човек се учи докато е жив!
Резултатът след последния камбанен звън на учениците, които поемат своя поход със
силата на океанското течение, трябва да бъде следващия по – висок етап от учението и
човечността сред обществото.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Живеем във време в което технологията взима превес във всяко едно наше начинение.
Всеки учител има различна гледна точка по - отношение на методите, с които
предопаваме на учениците. Баланса от традиционните и съвременните методи е
технологично, иновативно, достоверно и ефективно обучение.

УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ
Успеха е мотивацията, която учениците трябва да се стремят винаги да постигат.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ
Желанието ми е да развивам уменията и методите си на преподаване по - начин, който
да държи учениците заинтересовани до последната минута във учебната стая.Развитието
ми като учител е свързано с постоянното обновяване на знанията ми, посещаването на
семирани, курсове и следене на най - новите тенденции в Географията, като
наука.Надграждане на професионалната ми квалификация и друга важна идея е
свързана с учениците, да се посещават важни и значими географски обекти в страната.

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.

