Борислава Георгиева Фурнаджиева
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
НУ"Св. Паисий Хилендарски"

КЛАСОВЕ
Втори клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Български езикМатематикаОколен святЧовекът и природатаЧовекът и
обществотоИзобразително изкуствоТехнологии и предприемачествоАнглийски език

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ
Занимания по английски език с ученици от 2 клас на НУ "Св. П. Хилендарски" по проект
"Твоят час" - "Английският- лесен, интересен".2017г
Проект "Твоят час" /

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
Изобразително изкуство

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЕСПУ

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЕСПУ

МАГИСТЪР
Магистъразване на околната среда

МАГИСТЪР

Начално училищно образование
Учител в начален етап на образованието

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА
Старши учител в начален етап
Аз съм класен ръководител на 2 в клас в НУ "Св.П. Хилендарски" Банско.
01/09/2011 - 31/07/2013
ОУ "П. Хилендарски" с. Баня. Учител по английски език в основен етап на образованието 58 клас. Класен ръководител .
12/09/2013 - 00/00/0000
Учител в начален етап НУ "Св.П. Хилендарски" Банско
04/10/2007 - 31/08/2011
Учител по английски език в ПГССТ "Ал . Константинов" Банско. Преподавала съм в 9-12
клас. Класен ръководител.

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Емпатия /

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Умея да организирам учениците за работа както в урочната дейност, така и в
извънкласни занимания и занимания на открито.Възложени ми задачи изпълнявам
стриктно и в срок.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Добри умения за работа с Mocrosoft office и технически средства.

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ
Стремя се непрекъснато да уча нови неща не само по упражняваната професия, но и в
други области. Считам, че човек трябва да да се размива през целия си живот.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Мога да пея и танцувам

Квалификации и обучения
УДОСТОВЕРЕНИЕ
31/07/2019
Курс "Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата 1-4 клас" / 2
кредита/

УДОСТОВЕРЕНИЕ
19/06/2021
Обучение " Дизайн мислене: новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене и
постиженията на децата и учениците" / 1 кредит/

СЕРТИФИКАТ
17/04/2018
Обучение " Фасилитатор на семейна грамотност"

СЕРТИФИКАТ
02/04/2020
Обучение по превенция на наркоманиите

УДОСТОВЕРЕНИЕ
06/03/2021
Обучителен курс " Най-новите информационни технологии в процеса на обучение" /1
кредит/

СЕРТИФИКАТ
02/02/2018
Обучителен курс на тема "Успешно прилагане на новите учени програми по БЕЛ в 1-4
клас"

/ 1 кредит/

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС
03/11/2014
Свидетелство за професионална квалификационна степен

СЕРТИФИКАТ
09/09/2016
Семинар за начални учители по актуални проблеми, свързани с приложението на
ЗПУО.Теми: "Въвеждане на модула по Технологии и предприемачество в 1
клас""Прилагане на новата учебна програма по БЕЛ"

КВАЛИФИКАЦИЯ
01/01/2008
Следдипломна квалификация "Преподавател по английски език в средното образование"
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Информация

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Стремя се да бъда в крачката на учениците си – да познавам нещата които ги
интересуват. Философията за преподаването на всеки човек според мен се формира на
база на неговата житейска философия обща култура познаването на преподавания
предмет и личностните му особености. Няма как да бъда убедена да преподавам по
начин който не разбирам или не съм вътрешно убедена в правотата и ефективността му.
Педагогическите похвати се променят в зависимост от възрастта на учениците и
предмета, който се преподава. Стремя се да давам на учениците си знания и умения,
които ще им бъдат полезни в по-горните класове и в живота занапред. Полагам големи
усилия да ги убедя, че образованието им и най- важното и ценно нещо, което могат да
постигнат сами.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
1. Моите ученици от предходния випуск бяха разделени на 4 групи по шестима. Целта на
това подреждане е те да гледат лицата на другите деца и да работят като екип. Често им
давам групова работа или задачи със състезателен характер. 2.Организирах съвместен
урок по литература с родители. Учениците бяха разделени на 4 групи с по един родител
във всяка група. По дадена картинка те трябваше да съчинят история с поука, която да
представят на класа.3. Всяка година провеждаме по две тържества на различна
тематика, на които каним родители .4. Ежедневно използвам електронните варианти на
учебниците, по които работим. Така всеки ученик има възможност да следи всяко
упражнение и задача, което е много важно , особена при по-малките. Допълнителните
ресурси в електронните учебници са интересни и поверяват знанията им.Освен това
използвам различни образователни платформи като "Уча се" и "Academiko"5. Често давам
задания на децата под формата на проекти, които те изработват в къщи с помощ на
родителите. Представянето им пред класа ги прави горди от изработването им.По време
на дистанционното обучение от 13.3.2020 до 15.6 2020 бях един от малкото учители в
нашето училище, които използваше платформата Microsoft Тeams през цялото време.

Тогава трябваше много бързо и самостоятелно да овладея работата с платформата, както
и нови източници на информация и работа в електронна среда, подходящи за учениците.
Научих се да използвам Google Forms за тестове и самостоятелни работи. Редовно давах
на учениците домашни задания в Live worksheets, Slovom.com и др. Те бяха
заинтересувани и с желание ги изпълняваха. В този период си направихме "Читателски
клуб" - децата четяха една и съща книга, препоръчана им от мен, и после веднъж
седмично я обсъждахме.Новият ми клас от випуск 2013 се състои от 19 ученика. През
първата ни година заедно заложих както на традиционните методи на преподаване, така
и на интерактивните. Опитвам се да ги изведа от шаблоните и да ги предизвикам да да
мислят сами. Обичам да сменям обстановката ,както с пренареждане на чиновете, така и
с излизане от класната стая.

ОБРАТНА ВРЪЗКА
Обучението е процес, който подлежи на непрекъснато наблюдение и оценка. В работата
си се стремя да съм в непрекъсната връзка с родителите, с които споделям своите
наблюдения върху децата им. Те от своя страна ми казват какво виждат в къщи, имат ли
притеснения и т.н. За мен също е важно не само как децата усвояват учебния материал ,
а и как те се чувстват в класа и изобщо в училището, т. е емоционалната страна на
обучението. За оценка на напредъка им най-често използвам традиционни методи ,като
тестове и самостоятелни работи. Тях разработвам сама, в зависимост от материала, който
искам на проверя как е усвоен. Задължително давам скала за оценяване.Освен това
получавам обратна връзка чрез разговори по дадени теми, домашни задания,
проекти.Понякога в своята работа съм използвала до така наречените „открити часове“
в които каня родители, но без предварителна подготовка на децата. Така родителите
могат в реална среда да придобият представа какво се случва в часовете , как се
представят децата, какво се очаква от тях и др. Правя и открити уроци пред колеги от
училището, за които също не подготвям специално класа. Считам, че неподправената
обстановка и липсата на напрежение са най-важните условия учениците да покажат
знанията и уменията си.Наред с това аз също присъствам на такива уроци, представени
от колеги, за да видя техните похвати, методи и идеи. Винаги съм научавала по нещо от

подобни уроци и съм заимствала идеи, които и аз да приложа.

УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ
Много ученици от предходния ми випуск редовно участваха във всички състезанията,
организирани от СБНУ. Имат получени награди от националните финални състезания.От
настоящия ми випуск целия клас се включи във всички в състезанията съм СБНУ. Един
ученик получи златен медал.Успех бележат и децата участвали в международното
състезание "Математика без граници". От зимния кръг имам един ученик със сребърен
медал. В пролетното издание на същото състезание се включиха по-голям брой ученици и
има 5 деца със златни и сребърни медали.

УСПЕХИ НА УЧИТЕЛЯ
През последните 5 години, в които съм била класен ръководител, имам много награди
под формата на грамоти. Те са получени от училищното ръководство след участия на
класа в дадени дейности и проекти в училището.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ
За в бъдеще бих желала да усъвършенствам уменията си да разработвам електронни
ресурси, които да използвам в работата си.През тази учебна година, както и занапред,
планувам да мотивирам учениците си главно в две насоки: четене на книги през цялата
година и дейности за опазване на околната среда. Това ще постигна чрез допълнителни
занимания, презентации, практически задачи и проекти, които да възбудят интереса на
учениците в тези насоки.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ
Старая се да отговарям на потребностите на учениците си да познавам характерните им
особености за да мога да се справям с изникващите проблеми в часовете и не само.
Силна страна – емпатията и стремежът към самоусъвършенстване. Какво бих променила

в работата си? Всяко нещо за което виждам че не работи при учениците. Нови стратегии
за преподаване. Учителят като консултант в класната стая. Мотивация на учениците. Ако
това което се случва в класната стая е интересно и вълнуващо за тях те ще са
мотивирани да продължават да работят. 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.

