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Лични данни 

Име : Фатме Байрям Янузова

Образование : Висше

Професионална квалификация : Учител по английски език

Длъжност : Учител във Второ основно училище „Гоце Делчев‘‘ град Г. Делчев

email : fatmeyanuzovavtoro@abv.bg



Образование

1. Висше образование :

ЮЗУ ''Неофит Рилски '' град Благоевград

Специалност : Приложна лингвистика – френски и английски език

2. Средно образование :

ПМГ ,,Яне Сандански,, град Гоце Делчев – чуждоезиков профил



Професионален опит 

• 14/04/2015 - 17/07/2015 – учител по английски език в  НПГ ''Димитър Талев ''град Гоце Делчев

• 11/09/2015 - 01/07/2016 – учител по английски език в ОУ ''Св.Паисий Хилендарски '' с.Баничан

• 13/09/2016 – учител по английски език във Второ ОУ''Гоце Делчев''гр. Гоце Делчев



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

• Стремя се да бъда добър учител. Провокирам учениците си и така да ги уча да мислят и 
изразяват своето мнение. Изслушвам и уважавам мнението на всеки.

• Вярвам във възможностите на всяко дете. Поощрявам не само отличните ученици, но и 
тези, които работят бавно и несигурно. 

Освен основната цел- преподаване и усвояване на определена информация, се стремя : -

- Да формирам нравствени ценности

- Да развивам и насърчавам познавателната акнивност

- Да включвам всички ученици в учебния процес



Квалификации

Притежавам Трета професионалнo -

квалификационна степен.

СУ „Св. Климент Охридски” 

София













Методическа дейност

• Председател на методическо обединение

• Член в постоянни училищни комисии

• Участия в семинари и обучения

• Изготвяне на годишен тематичен план 

по английски език /ЗП/

• Изготвяне анализ на резултати от входни 

и изходни нива

• Работа с родители 



Училищен свят







Изготвил: Фатме Янузова

Благодаря за вниманието


