Галина Панайотова Безова
Много често ми задават въпроса "Е, и какво да си учител?" , обичайно отговарям с една
дума - прекрасно. Една дума, зад която се крие много, зад която се крие всъщност
всичко. Да си учител не е просто професия, не е и само призвание, това е състояние на
духа. Състояние , което те кара да твориш, преобразяваш и да виждаш най-доброто у
другите. Прави те по-пълноценен човек, защото това всъщност е най-добрият начин да
промениш света. В учителската професия има страшно много динамика и никога не може
да ти бъде скучно. Само на един педагог може да му се наложи в рамките на един ден да
бъде едновременно актьор, лекар, треньор , банкер, таксиметров шофьор, медицинска
сестра, приятел , родител, психолог, ментор. Никак не е лесно, понякога се чувстваш
много изморен, защото се сблъскваш с десетки, дори стотици трудности , но когато
срещнеш любовта , грееща в детските очи, разбираш че всичко си е заслужавало, а
учителската професия е най-хубавата от всички, защото тя е тази , която изгражда
всички останали.
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КЛАСОВЕ
Учител Група Целодневна организация на учебния ден - 3 а, б
Tрети клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ОУ "Любен Каравелов" гр. Ямбол
Профил : Математика и ИТ

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
ПГ "Васил Левски" гр. Ямбол
Профил : Биология и химия с английски език

БАКАЛАВЪР
У-т "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас
Специалност : Предучилищна и начална училищна педагогика

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА
Учител ГЦОУД - ОУ
Дейности в рамките на нормата на учителската заетост пряко свързана с учениците : 1.1.
Формиране на социални умения у учениците; 1.2. Прилагане на иновационни техники и

методи на работа; 1.3. Дейности по опазване здравето и живота на учениците.
13/09/2010 - 31/05/2011
ДГ " Люляците" гр. Ямбол - Детски учител
13/09/2012 - 04/08/2020
НУ " Неделя Петкова" гр. Сопот - Учител ГЦОУД
12/09/2011 - 31/05/2012
ОУ "Христо Смирненски" гр. Ямбол - Детски учител ПДГ

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Общуване с хора / Емпатия /
Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в
екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, организираност, коректни
взаимоотношения с колектива в детската градина, комуникативна способност при
общуване с родители и администрация, уважение и стимулиране уникалността и
индивидуалността на всяко дете, родител и служител.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИ ПРОЦЕС ; СПОРТНИ ИЗЛЕТИ,
ПРАЗНИЦИ И ТЪРЖЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
РАБОТА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА WINDOWS ( XP, 7, 10) ОТЛИЧНО ВЛАДЕЕНЕ НА
MICROSOFT OFFICE РАБОТА С ОФИС ТЕХНИКА РАБОТА С МУЛТИМЕДИЯ, АУДИО И ВИЗУАЛНА
ТЕХНИКА.

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ
Организиране на среда стимулираща детското развитие; съхраняване и грижа за
индивидуалността на всяко дете в колектива на общата група; реализиране на
педагогическото взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на преподаване;
създаване и поддържане в процеса на обучение на среда, атмосфера и дисциплина,
които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни
взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество по повод на учебния
процес както между учител и деца, така и между самите деца; грижа за изграждането на
ценностни ориентации за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на
отделната личност, съобразяване с личностните и ценностни различия между хората,
които са основа за взаимно разбирателство и резултатно сътрудничество; грижа за
изграждането на национални и общочовешки добродетели и др.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Писане на разкази, стихове и есета. Артистични заложби

Квалификации и обучения
ДИПЛОМА

20/06/2010
ПНУП - бакалавър

УДОСТОВЕРЕНИЕ
24/04/2012
Работа с деца със специални образователни потребности

СНИМКИ (2)
квалификации и обучения

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Моята философия на преподаване е свързана основно с изграждането на силна връзка
между учителя, учениците и техните родители, защото само така гарантираме успех.
Разбирателството, взаимната подкрепа и помощ са ключът към успеха на учителя.

Вярвам, че за да изградиш един ученик, като успешен човек, то трябва да му дадеш
добър личен пример. Всеки ден и то не само в часовете , но и извън тях. Давайки, найдоброто от себе си, само тогава може да изискваме същото от другите.Учителят трябва
да бъде ментор и да успее да намери това, в което неговият ученик е най-добър и да го
подкрепи и насочи развитието му в тази насока. Няма лоши и слаби ученици, има такива,
които още на са открили себе си и ролята на техните преподаватели е именно в това, да
намерят таланта им.Ако Ви попитам за синоним на думата учител веднага ще се сетите
за даскал, преподавател , педагог ; но ще ви дойде ли на ум за търсач ? Търсач на на
вярата, надеждата, доброто и най-вече на любовта. Защото любовта е най-силното
оръжие на добрия преподавател. Децата не учат от хора, които не харесват , а попиват
всичко със затаен дъх от онези, които са спечелили сърцата им. Добрият учител е не
този, който знае всичко, а онзи който няма страх да признае , когато греши и е готов да
се учи и от своите ученици.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Привърженик съм на традиционните методи на преподаване – лекция беседа
упражнения върху хартиен носител. Смятам че това е най-сигурният начин учениците в
средна образователна степен да придобият нужните им знания и умения. Изключително
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. За да
достигнем до родителите и да ги накараме да ни вярват уважават и да бъдат постоянни
наши партньори използвахме 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
и унижение към професията на детския учител 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 и с усмивка а не с нацупени устни нещата
се получават и то много добре.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ
Бъдещите ми планове са свързвани с надграждането и осъвършенстването на моите
умения и компетенции като педагог, чрез участие в различни курсове, квалификации и
проекти.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ
Най-силната ми страна като учител е поемането на нови предизвикателства.Какво бих
променила в работата си? Всяко нещо за което виждам че не работи при учениците. Нови
стратегии за преподаване. Учителят като консултант в класната стая. Мотивация на
учениците. Ако това което се случва в класната стая е интересно и вълнуващо за тях те
ще са мотивирани да продължават да работят.

