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Учителската професия е все по-динамична и ангажираща. Постоянното развитие на ИТ налага
учителят да бъде в крак с тенденциите които са водещи. Децата като цяло и в частност учениците се
интересуват изключително от всякакви иновации в смарт технологиите. Това обуслява и навлизането на
все повече ИКТ в образованието ако учителят иска предметът му да е интересен. Главната цел на добрия
учител е да предизвика любопитството на учениците към своя предмет. Толерантността емпатията и
честността са в основата на добрите взаимоотношения между учител и ученик. Това налага учителят да се
самоусъвършенства постоянно и да учи през целия си живот.

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 изключителна 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.

Преподаването на БЕЛ става все по-трудно тъй като изучаваните произведения са далеч от
разбиранията и интересите на съвременните ученици. Единственият начин да доближим своите ученици
до времето и разбирането на литературните шедьоври които преподаваме е да ги осъвременим с
помощта на съвременните технолигии. Представянето на една средновековна българска книга с помощта
на електронен урок винаги е в пъти по-интересно отколкото голата фронтална беседа. Използването на
ИКТ в часовете по БЕЛ е все по-наложително.

Резюме
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Визитна картичка

• Рождена дата: 17.07.1972 год.

• Националност: Българин

• Образование: висше

• Адрес: гр. Бяла Слатина 

• Име: Мария Тодорова ЦВЕТКОВА

• Месторабота: НУ „Цани Гинчев“, гр. Бяла Слатина

• Заемана длъжност: старши учител в НЕ на ОО

• GSM: 

• Е-mail:



Образование
• Висше: великотърновски университет „Св. св. 

Кирил и Методий“

• Специалност : Начална училищна педагогика



Квалификации
• Пета професионално-квалификационна степен, 

ДИУУ София



I. ЛИЧНИ УМЕНИЯ

Ниво на владеене на чужд език: 

английски език: писмено - много добро

устно - много добро

II. СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране,

позитивно мислене, добра работа в екип, лоялност,

креативност, отговорност, коректност, организираност,

сътрудничество с учители и родители, коректни

взаимоотношения с учителския колектив, добри контакти с

ученици и родители, уважение и стимулиране на

уникалността и индивидуалността на всеки ученик.

Умения и отговорности



III. ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

1. Старши учител на група - ГЦОУД

IV. ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

1. Съвременни професионални умения, свързани с модерните 

технологии и практики;

2. Работа с компютър: ОС Windows; работа с готови платформи 

на интернет сайтове 

3. Работа с приложен софтуер: Word, PowerPoint, Excel,  Internet, 

Flash и други софтуерни програми, свързани 

с учебната и други дейности. 

Умения и отговорности



V. ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

1. Създаване, планиране и организиране на работа по

различни проекти;

2. Оформяне на характеристика и портфолио на ученика;

3. Оформяне на лично портфолио. Водене на училищна

документация.

Умения и отговорности



ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Моята философия за работата с децата се гради
на това детската личност да бъде в центъра на
моето внимание. Като познавам психическото
физическо и емоционално състояние на всяко
дете да изградя устойчива среда в която то да се
чувства защитено и спокойно. Да подредя
приоритетите си така че те да носят увереност
самостоятелност и инициативност на детето. Да
използвам такава методика която да следва
индивидуалния път на развитие на всяко дете.



МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Привърженик съм на модерните методи на
преподаване – методът на Монтесори
интерактивни игри и уроци мултимедийни
презентации уроци на открито ролеви игри и
интердисциплинарни уроци. Смятам че учителят
трябва да е близо до учениците си а това се
постига най-често чрез игрово обучение.
Традиционните методи на обучение са
закостенели и трудноразбираеми за учениците
от прогимназията.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ

• 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.



ПОГЛЕД КЪМ МОЯТА РАБОТА

В центъра на учебно-възпитателния процес поставям ученика с
неговата познавателна, емоционална и творческа дейност: да решава
проблеми, да твори, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си. Използвам
подходящи образователни техники и различни методи за преподаване.
Усъвършенствах уменията си за планиране и подбор на подходящи нови и
интерактивни методи и материали. Образователно-технологичните модели
като е-обучение, уеб-уроци, а също и собствени и други презентации по
дадени теми или част от теми, видеоклипчета, филми, електронни тестове,
електронни кръстословици, игри, електронни учебници и пр. дават оптимален
резултат в конкретна учебна ситуация, реализират вътрешнопредметни и
междупредметни връзки и са моята образователна стратегия за повишаване
мотивацията на учениците за учене и стимулиране на личностното им

развитие.
Провокирам интереса на учениците в търсене, подбор и работа с

различни източници в Интернет за използване на информация при
задължителната подготовка. Обогатявам учебния процес с интересни факти и
занимателни елементи. Формирам у учениците разбирането за ученето като
съзнателно усилие, изискващо организираност, самодисциплина,
самостоятелност, отговорност.

Като форма на обратна връзка използвам стандатизирани и
нестандартизирани тестове, създаване на презентации, изработване и работа
по проекти. Наблягам и се стремя да усъвършенствам това, което са усвоили
учениците.



1. Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката,

методиката на преподаване, иновативни и интерактивни методи на

преподаване по различните учебни дисциплини от начален етап на

обучение.

2. Запознаване с методична и художествена литература.

3. Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на

подходящи, нови и интересни методи, средства и материали,

подходящи за различните теми по учебни предмети.

4. Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с

различни източници на информация.

5. Създаване и работа по различни учебни, училищни, национални

и международни проекти и инициативи.

6. Насочване вниманието на учениците върху използването на

информационните технологии в тяхното образование по всички

учебни предмети – подбор на информация, презентации, селекция.

7. Развитие на други иновативни методи на обучение.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ
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