Здравка Иванова Чакърова
Професията на учителя е една от най-благородните професии. Тя е все по-динамична
и ангажираща.Това е една от професиите,в които е необходимо учене през целия
живот,адаптиране към нуждите на учениците и умения за ефективно преподаване.Всеки
един ден в училище е различен.Главната цел на добрият учител е да формира основата
на знанията и уменията , да възпитава в любов,доброта ,разбирателсто ,взаймопомощ..
Началният учител играе важна роля за формиране личността на детето.Той умее да
изслушва, да открива и развива силните страни на ученика, а също да е пример за
подражание и авторитет. Обичта към децата и толерантността е в основата на добрите
взаимоотношения между учители и
ученици.

Профил
АДРЕС
НУ,,Св.Паисий Хилендарски,,

гр.Банско,обл.Благоевград

И-МЕЙЛ
zuni_25@abv.bg

МРЕЖИ
Сайт:
Facebook:
Instagram:
LinkedIn:

УЧИЛИЩЕ
НУ"Св. Паисий Хилендарски"

КЛАСОВЕ
Втори клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
Български език и литература / Математика / Човекът и обществото / Човекът и природата
/

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

,,Забавен английски за най-малките,,въвеждане в света на ангийският език
Проект "Твоят час" /

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЕСПУ ,,Неофит Рилски"гр.Банско

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЕСПУ,,Неофит Рилски"гр.Банско

МАГИСТЪР
ВПИ,,Неофит Рилски"
Специалност-Начална училищна педагогика

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА
Старши учител в ГЦОУД
Организиране и провеждане на ефективна целодневната организация на учебния ден за
учениците от 1-4 клас.Това включва дейностите по самоподготовка, занимания по

интереси и организиран отдих и физическа активност-след обяд.
11/09/2006 - 05/09/2018
НУ,,СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ''_заемана длъжност,учител английски език в начален етап
на образованието
06/09/2018 - 00/00/0000
НУ,,СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ''_заемана длъжност,старши учител ПИГ

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
-Комуникативни умения,коректност и отговорност, работа в екип.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Организиране и провеждане на учебно -възпитателна работа в група за целодневна
организация на учебния ден.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с Word,Microsof Teams

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ
АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения
10/10/2005
ЮЗУ,,НЕОФИТ РИЛСКИ'' -свидетелство за професионална квалификацияНАЧАЛЕН УЧИТЕЛ
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
03/11/2014
СУ,,Св. Климент Охридски''-Департамент за информация и усъвършенстване на
учители,свидетелство заПета професионално- квалификационна степен

УДОСТОВЕРЕНИЕ
11/01/2018
Курс на тема: Облачни технологии-Офис 365

УДОСТОВЕРЕНИЕ
20/07/2017
Курс на тема:Иновативни методи в обучението

УДОСТОВЕРЕНИЕ
15/07/2019
обучение на тема:Иновативно училище

10/11/2017
СУ,,Св. Климент Охридски''- Департамент за информация и усъвършенстване на
учители,свидетелство за Четвърта професионално- квалификационна степен

СНИМКИ (6)
квалификации и обучения

Оценка на учениците

БЕЗ ВЪПРОС
0
%

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Какви качества ще се изградят у едно дете зависи от таланта на учителя ,от неговата
ерудиция и професионална компетентност. Не е необходимо неговата философия да се

променя, а тя трябва да се надгражда и дообогатява с опита. Да се търсят най-удачните
пътища по ,които децата да откриват света на знанието. Да се прилагат подходящи
педагогически методи за създаване на интерактивна възпитателно-образователна среда
насочена към формиране на ключови компетентности у детето. Всичко това определя
професията на учителя като творческа. Тя дава възможност за креативност,
себедоказване и себеутвърждаване.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Според мен добрият учител трябва да умее да съчетава различни методи за реализиране
целите на уроците - традиционни методи на преподаване и модерни методи, защото
съвременните ученици се вълнуват от ИТ и мобилни устройства. Подпомагането на
учебният процес с електронни уроци ,презентации би подобрило вниманието и интереса
на учениците и довело до по-голяма ефективност в урочната дейност.

ОБРАТНА ВРЪЗКА
В съвременните условия на обучение и възпитание изключително важно е учениците да
бъдат в активна позиция,а учителя да организира и провежда своята дейност според
конкретните цели и задачи на учебните премети.Осъществяването на обратна връзка
може да се провери чрез провокиращи въпроси,самостоятелни работи,тестове, от които

би могло да се добие представа за постиженията на учениците.Прилагането на групова
работа в часовете води до участие на всички ученици и подкрепа на онези , които се
чувстват несигурни.Поддържането на връзка с родителите на учениците,участието им в
различни инициативи на класа, на училището-допринасят за формиране на положителна
нагласа у децата към случващото се в училище.

УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ
За всеки учител, участието на учениците му в състезания и конкурси , както и доброто
им представяне ,носи радост и удволетворение.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ
Да усъвършенствам знанията и опита си с цел подобряване на учебно-възпитателния
процес в начален етап на образование.Да участвам в инициативи и събития свързани с
дейността на училището.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ
Обичам работата си и имам отговорно отношение, с грижа за овладяване на основните
знания и умения в учебния процес. Създаването на различни ситуации спрямо децата,
даване на възможност да изразяват мнение, да мислят е път,който учителя и учениците
трябва да извървят заедно. Мислещите деца стават можещи . Изграждането на
позитивна учебна среда, в която децата да се чувстват спокойни и уверени,повишава
доверието на родителите към професията на учителя .

