
Диана Русева Панайотова
Благодатен е трудът на учителя. Истинското е светлината в очите на учениците, които са 

признателни за това, което си им дал. Учителят работи с най-финото – човешкия 
материал, затова човечността в отношенията учител – ученик е условие за поява на 

благоприятни познавателни ситуации, ученето става откривателско, ученикът работи 
интензивно, с целия си капацитет. Взаимното доверие, подкрепа, готовност за творческо 

взаимодействие също са условие за успех. Основният урок, който трябва да научат, е: 
„Нищо в тоя живот не се дава наготово!“. Ако чакат наготово практическата полезност е 

нулева. Ученик е този, който учи, осъществява специфичната дейност, наречена учене. Те 
могат и учителят е основният двигател. Непрекъснато работя върху:  Създаване на 

подходяща атмосфера, психичен комфорт, при които ученикът желае да учи и се чувства 
приятно.  Развиване на уменията и умножаване на знанията  Любов към знанието и 

ученето
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ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ



ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВЪР

Висше бакалвър

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен-Предучилищна и 
начална учиолоищна педагогика

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

Начален учител ГЦОУД в ОУ "Н. Петрини"

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ



АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

 Развиване умения за размисъл, логическо мислене, умения за анализиране  Развиване на 
езикова и математическа грамотност и придобиване на практически умения  Развиване 

на личностни и нравствени качества  Осигуряване качествена информация на родителите 
 Свободно изявяване на творческата енергия и личностна изява  Предразполагане на 

учениците сами да искат да търсят знанието  Насърчаване всяка проява на оригиналност 
и самостоятелност в разсъжденията и творчеството. Поощряване на инициативността.  
Възлагане на индивидуални и групови задачи, като с приноса на всеки ученик, но и с 

общи усилия, решават определени познавателни задачи и правят проекти за практическо 
решаване

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

В работата си подбирам подходящи методи, средства и стратегии за преподаване – 
беседа, дискусия, разказ, онагледяване. Използвам игрови метод за по – лесно 

затвърдяване на учебния материал, за подобряване на емоционалния климат, за 
придобиване на умения по достъпен за учениците начин. Използване на индивидуален 

подход – всеки ученик разкрива личностните си качества, самостоятелно мислене и 
инициативност. Работата в екип е ключ към проява на творческите заложби на 

учениците. Изграждане на стратегии за активно и самостоятелно учене и за учене през 
целия живот.



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

Бих искала да се включа в курсове и квалификации, които да обогатят и развият 
знанията и уменията ми като педагог и специалист.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

През изминалите години забелязвам че се променят не само учениците и поколенията но 
и самата професия – тя включва в себе си все повече и повече нови компетенции и 

изисквания към учителя. Динамичната среда на работа бързо изменящите се технологии 
поставят пред мен нови изпитания и изискват нови компетенции.


