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МРЕЖИ
Сайт: https://nu-bansko.bg/

Facebook: Georgi Kavrakov
Instagram:
LinkedIn:

УЧИЛИЩЕ
НУ"Св. Паисий Хилендарски"

КЛАСОВЕ
Първи клас / Втори клас / Tрети клас / Четвърти клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
Физическо възпитание и спорт /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
СОУ ''Неофит Рилски'' гр.Банско

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛТГ ''Никола Вапцаров'' гр.Банско

БАКАЛАВЪР
НСА ''Васил Левски'' гр.София

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА
учител - физическо възпитание и спорт

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Общуване с хора /
Да

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Отлични

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Много добри

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ
Много добри

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Отлични

Квалификации и обучения
УДОСТОВЕРЕНИЕ
15/07/2019
Иновативно училище

СНИМКИ (1)
квалификации и обучения

Информация
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
С методите си на преподаване учителят се стреми да обхване всички деца от групата
чрез – фронтални групови и индивидуални занимания и да накара всяко дете да се
чувства специално. Да се използват материали за работа съобразно възможностите и
уменията на децата. Дидактичните подвижните и музикалните занимания осигуряват поблагоприятна обстановка за учене чрез игра. Важно условие за усвояване на знания и
умения е детето да види и да усети. За това помагат наблюдението и демонстрацията. За
развитието на нагледно-образното и логическо мислене могат удачно да се използват
разказът и беседата.

ОБРАТНА ВРЪЗКА
Учителстването не е само професия а е по-скоро признание. Най-често учителят работи за
своите ученици и тяхното усъвършенстване повече отколкото за каквото и да е друго.
Изключително важно е учителят да има добра връзка както с учениците си така и с
техните родители а и с останалите преподаватели на класа. Важно е също така да има

обратна връзка между учителя и ученика във връзка с преподавания материал особено в
прогимназиален етап. Всеки сам за себе си решава каква да е и как ще се осъществява
обратната връзка – за всеки урок за всяка тема на всяко обобщение.

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.

