
Тихомира Георгиева Кирилова
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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Начален учител - целодневна организация на учебния ден

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в 
екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, организираност, сътрудничество с 
учители, коректни взаимоотношения с учителския колектив, добри контакти с ученици и 

родители, уважение и стимулиране развитието на всеки ученик.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация на дейности пряко произтичащи от естеството на работа, координация и 
сътрудничество с колеги и родители, организиране и провеждане на педагогическата 

дейност в съответствие с изискванията определени в различните нормативни и 
образователни документи, своевременно и коректно водене на задължителната 

документация, свързана с педагогическата дейност, участие в педагогически съвети, 
изпълнение на техните решения, участие в различни организационни и методически 

форми и инициативи, свързани с дейността на институцията и др.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Умения за работа с операционна система Windows, умения за работа с интерактивна бяла 
дъска, умения за работа с MS Office ( Word, Excel, Power Point), умения за работа с 

различни интернет приложения.

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Организиране на среда стимулираща детското развитие; съхраняване и грижа за 



индивидуалността на всяко дете в колектива на общата група; реализиране на 
педагогическото взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на преподаване; 
създаване и поддържане в процеса на обучение на среда, атмосфера и дисциплина, 

които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни 
взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество по повод на учебния 

процес както между учител и деца, така и между самите деца; грижа за изграждането на 
ценностни ориентации за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на 
отделната личност, съобразяване с личностните и ценностни различия между хората, 

които са основа за взаимно разбирателство и резултатно сътрудничество; грижа за 
изграждането на национални и общочовешки добродетели и др.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Добрият учител проявява емпатия към всичките си ученици но не си позволява 
фамилиарничене. Успява да запази творческата атмосфера в часовете си без да се стига 
до анархия и хаос. Преподава материала си на достъпен език за всички ученици в класа 

дори когато за целта се налага да повтаря един и същ материал на различни целеви 
групи по различен начин и с различни езикови и невербални средства.Ученето е 

индивидуален процес за всяко дете и нашата работа е да им преподаваме по такъв начин 
материала от учебната програма че да предизвикаме тяхното любопитство към него. 
Много често ми се налага да съм в ролята на духовен наставник социален работник 
социализиращ в нормите на обществото но също така да съм и медицинска сестра 
психолог звероукротител психоаналитик а и наставник едновременно. Работата на 



учителя ги изисква от мен и когато съм в съответната ситуация тези роли не ми тежат. 
Смятам че по този начин помагам на учениците си по-лесно да открият точното си място 
в социалната стълбица но и да се стремят да вървят нагоре по нея. Обичам работата си и 

не бих я сменила. Важно в нашата професия е да не те напуска желанието за учене. 
Спреш ли да се самообучаваш – изоставаш в учителската си кариера и от учениците си и 

от колегите си. Никой не може да бъде убеден в нещо за което няма поне минимална 
вътрешна мотивация. Целта на работата ми е да успея да събудя у тях тази вътрешна 
мотивация и любопитство към това което мога да им предложа и което преподавам. 
Искам учениците на които преподавам да станат отговорни и мислещи млади хора 
успяващи да преценят правилно всяка ситуация в която попадат. Традиционните 

педагогически похвати – лекция беседа разказ дискусия; съчетани с интерактивни – 
ролеви игри кръстословици диспути съдебни процеси; ИКТ – интерактивна дъска 

проектор образователни софтуери електронни учебници и упражнения; 
интердисциплинарен подход. Педагогическите похвати които използвам са различни във 
всеки клас – съобразени са със спецификата и възрастта на децата в паралелката. Във 

връзка с развитието на новите технологии и промените в детската психика и интереси се 
променят и педагогическите похвати които използвам в различните години от 

преподавателския си стаж. Смятам образованието за ценност и чрез преподаването си се 
стремя да убедя в това и учениците си. 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 му и ефективността му. Харесва ми Мария Монтесори и сър Кен Робинсън. 

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Според мен добрият и актуален учител трябва да умее да съчетава според нуждите и 
целите на уроците си както традиционните методи на преподаване така и модерните 

методи защото съвременните ученици в средна училищна степен се вълнуват от 
съвременните ИТ и мобилни устройства. Целта на всеки учител е да привлече 



любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички 
форми на преподаване които водят до това са добри и ползотворни щом вниманието на 

учениците е съсредоточено върху дейностите в класа.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Изключително важно е учителят да има връзка с всеки от родителите на своите ученици 
защото в тази възраст е изключително важно за подрастващите да живеят в свят с 
уеднаквени ценности. Затова редовно провеждам родителски срещи и телефонни 

разговори с родителите на своите ученици независимо дали съм им класен ръководител 
или само преподавател. По този начин по-лесно и успешно достигам и до самите 

тийнейджъри и техните потребности. Стремя се да имам индивидуален подход към всеки 
ученик и да му помагам да достига по-високи резултати.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Най-силната ми страна като учител е поемането на нови предизвикателства.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. 


