
Фатме Байрям Янузова
Добрият учител е този който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си 

възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. 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 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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УЧИЛИЩЕ

ІІ ОУ"Гоце Делчев"

КЛАСОВЕ

Втори клас / Четвърти клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Английски език /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ



ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПМГ ,,Яне Сандански,, град Гоце Делчев

БАКАЛАВЪР

Приложна лингвистика Английски и Френски език

ЮЗУ ''Неофит Рилски '' град Благоевград

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

English teacher

13/09/2016 - 00/00/0000

Второ ОУ''Гоце Делчев''гр. Гоце Делчев

14/04/2015 - 17/07/2015

НП ''Димитът Талев ''град Гоце Делчев



11/09/2015 - 01/07/2016

ОУ ''Св.Паисий Хилендарски '' с.Баничан 

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Ефективна работа в екип , отлични комуникативни умения. Отлична успеваемост в 
извънредни ситуации. 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Умения за работа в екип и в мрежа.Позитивно отношение и грижа за физическото и 
духовно развитие на учениците.Участие в училищни комисии.  Емоционална устойчивост, 
тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, творчество 

и инициативност,лоялност, честност, креативност Добри комуникативни умения.Добри 
взаимоотношения с учителския колектив и училищното ръководство.Добри контакти с 

деца и родители.Организиране и водене на състезания.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с операционна система windows, * владеене на Microsoft office 2003, 2007 и 2010, 
(Word, Excel, PowerPoint) * интернет - Explorer, Firefox, Netscape * работа с интерактивна 

дъска * работа с офис техника * работа с мултимедия * работа с аудио и визуална техника

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ



АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения
00/00/0000

Притежавам IV ПКС .
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Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Взаимното доверие между родители и педагогическия екип е един от най-важните 
фактори за осъществяване на ползотворна и ефективна работа. Доверието се изгражда с 

откритост съпричастност и взаимно уважение.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Според мен добрият и актуален учител трябва да умее да съчетава според нуждите и 
целите на уроците си както традиционните методи на преподаване така и модерните 

методи защото съвременните ученици в средна училищна степен се вълнуват от 
съвременните ИТ и мобилни устройства. Целта на всеки учител е да привлече 



любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички 
форми на преподаване които водят до това са добри и ползотворни щом вниманието на 

учениците е съсредоточено върху дейностите в класа.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Учене през целия живот като тенденция в общото образование има безкрайни 
възможности и практическото му приложение намира все по-широко място в световен 

мащаб. То се изисква от динамиката на общественото развитие и се изяснява в два 
аспекта: професионален и хуманен. Защото само доброто възпитание и образование 

създава добри граждани. Това определя и нуждите от повишаване на професионално-
личностните умения на педагозите за качество на детското възпитание и обучение. 

Очевидно е че педагозите вече са задължени да говорят за един нов вид ограмотяване 
свързано с установяването на педагогически условия за по-благополучно интегриране на 
детето в новата социокултурна ситуация при това – ограмотяване в една сфера в която 

то често е по-компетентно отколкото биха могли да предположат заобикалящите го 
възрастни. Щастливо ли е детето? Това е въпрос който педагози и родители трябва да си 
поставяме всеки ден. Опитвайки се да отговорим можем да открием дали нещо липсва на 
детето и какво е то. Трябва да го слушаме когато говори за себе си да вникваме в онова 
което ни казва и така да разбираме дали животът му е приятен или не. Ежедневно да 

работим за неговото спокойствие и щастие.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Обичам да работя с децата и това е едно от нещата което ми дава сили и ме мотивира за 
постоянно повишаване на квалификацията ми и усвояване на нови компетентности. 

Създаването на провокативни и различни ситуации спрямо децата развиване на 
умението им да мислят и решават казуси е моя мисия. Мислещите деца стават можещи и 

имат умения за адекватно приспособяване в социалната среда. Изграждането на 
приятелски отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя е верния 

път за постигане на високи и качествени резултати в работата. Изграждането на 
позитивна среда в която децата и родителите да се чувстват спокойни и уверени че се 



предлага най-доброто за тях им дава положително отношение към професията на 
учителя.


