
Йоана Атанасова Динева
Добрият учител е този който успява чрез преподаването си да вдъхнови учениците да 

работят усърдно. Това е една от основните цели на образованието днес. 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 за работа в екип 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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СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПГХТТ - гр. Ямбол

БАКАЛАВЪР

Великотърновски университет Св. Св. „Кирил и Методий“

 История; Квалификация: Учител по История

МАГИСТЪР

Великотърновски университет Св. Св. „Кирил и Методий“

 Културно-историческо наследство 

МАГИСТЪР

ИПФ - Сливен към „Технически университет“ - София

Предучилищна и начална училищна педагогика; Квалификация: Детски и начален учител

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

Учител ГЦОУД в начален етап в ОУ „Николай Петрини гр. Ямбол

Умения и компетенции



СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Комуникативност, отговорност, организираност, лоялност, прецизност, дискретност, 
инициативност, позитивно отношение, адаптивност, емпатия, умение за работа в екип.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Според мен добрият учител 
умее да преподава на достъпен за учениците език, провокира ги да покажат най-доброто 

от себе си, да търсят знания и да постигат резултати. Той умее да приема съвети и 
критика. Философията ми за образованието е вдъхновена от иновативните практики в 

образованието, конкретно личностно ориентираният подход и обучението чрез 
преживяване. Вярвам, че е необходимо индивидуалните различия на учениците да се 

разпознават, уважават и дори поощряват.Смятам, че всички ученици имат силни страни и 



целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда.Според мен учениците 
трябва да експериментират със собствените си знания, вместо да четат и слушат за 

преживяното от други. Така те придобиват нови умения и изменят начина си на мислене 
чрез придобитият от тях опит. СПо този начин младите хора ще бъдат по - подготвени  за 
реалните предизвикателства в живота.                                        Преподавателската работа 

ми дава възможност и формира у мен умения за работа в екип, креативност, 
комуникативност, адаптивност, гъвкавост, както и усъвършенстване на личността ми 

чрез повишаване на квалификацията по различни начини. Приемам като 
предизвикателство динамично променящото се общество, което става все по 

технологично информирано. Ето защо аз приемам като лична цел надграждането на  
възможностите си.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

 С оглед повишаване качеството на обучението,се старая да включвам в работата си 
прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, 
работа в малки групи, интерактивни упражнения и упражнения, свързани с развиване на 

логическото мислене на учениците, на паметта и въображението.Целта ми е да 
продължавам да стимулирам учениците при дейности за насърчаване на тяхното 

практическо обучение и мислене. Старая се да подпомагам обучителния и възпитателен 
процес не само по време на конкретните занятия, но и в редица практически и реални 
ситуации.Поддържам и развивам взаимодействието между учител - ученик -родител, 
редом със спокойно протичащ, забавен и интерактивен учебено-възпитателне процес.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

В своята работа се старая да стимулирам и консултирам както ученици, така и родители. 
Взаимодействието между учител-ученик-родител е сред основните ми приоритети, редом 

със спокойно протичащият, забавен и интерактивен учебен процес. Стремя се да 
развивам както знанията и уменията на учениците по отделните учебни предмети, така и 

тяхната личност, творчество и креативност.                                         



БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

В бъдеще бих насочила усилията си към повишаване на квалификацията си, чрез участие 
в курсове и семинари, които могат да обогатят и развият знанията и уменията ми като 

педагог и специалист. 

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. 


