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-Жосе Шубер

"Да обучаваш-
означава да се учиш

двойно."



-Плутарх

"Ученикът не е 
съд ,които трябва да бъде

запълнен,а
факел,които трябва да бъде

запален."



Средно образование

Възпитаничка на ПГ "Пейо
Яворов" гр. Петрич



Висше образование

Софийски университет "Св
Климент Охридски"



 - Биологически факултет

 - Магистър - биолог, випуск 1994г.

 - Професионална квалификация - учител
по биология -2011г.

 - Шуменски университет "Епископ
Константин Преславски"

 - ДИКПО - гр. Варна

 - Професионална квалификация учител
по английски език(ранно чуждоезиково
обучение)- 2015г.

 - Прогесионална квалификация учител
по английски език от V до VIII клас-2014г.



Мотивация

За мен да си учител е едно
приключение, защото
всеки ден е различен и 
носи разнообразни
емоции.Също така това е 
едно предизвикателство, 
тъй като се сблъскваш с 
неподозирани ситуации.

Харесва ми да се справям с 
трудностите и да се
прибирам в къщи
удовлетворена от
постигнатото. Това ме
прави щастлива и горда
учителка.



Философия на 
преподаването

 За мен учителската професия е призвание и мисия. Всеки ден е класната стая 
е неповторим и необикновен. Стремя се да споделям вълненията на децата и 
да преподавам така, че знанието да достигне до всяко дете. Смятам, че всяко 
едно дете, независимо от неговите възможности , особености и етнос, трябва 
да получи добро образоване.

 Стремя се да науча учениците си да мислят, разсъждават, да придобиват 
приложими знания и умение. Учениците трябва да се уважават и поущряват.

 В клас внимателно преценявам методите, за да могат всички деца да 
разберат преподаването.

 Старая се да онагледявам учебния материал със житейски примери: 
картини, флашкарти.



Моите 
отговорности

 Като учител съм ангажирана да създавам
безопасна, стимулираща и подкрепяща учебна
среда, коята дава възможност на всички деца да
откриват и да се гордеят с техните индивидуални
силни страни, да подкрепям своите ученици.

 За мен учителят е лицето, което прекарва повече
време с децата от техните родители в повечето
случаи. Учителят е лицето, което изгражда всички
останали личности и професии.



Педагогически
трудов стаж

2015-2016г. - учител
по английски език в 
ПГХХВТ- гр. Варна

2016-2017г. - учител по англ. 
език в СУ "Васил Левски" , 
гр. Девня

2017-2019г. -
учител по англ. Език в НМУ 
"Любомир Пипков" гр. Соф
ия

2019- до сега- учител по
англ.език в 40. СУ "Луи
Пастьор' гр. София



Курсове за повишаване
на квалификацията

- Конференция "Foreign Language 
teaching – useful, easy, interesting"-
София , 22.02.2020г.

Лектори- Сияна Харизанова и 
Светлана Димитрова-Гюзелева

- Обучителен курс в периода
19.11.2019г.- 31.07.2020г.(16 акад. 
часа) на тема "Планирането на
съвременния урок по чужди езици
в условията на новите

учебни програми(начален и 
прогимназиален етап)"

- Обучение в периода 17-18 април
2020г. (16 акад. часа) на тема:

"Иновативни техники за
утвърждаване ролята и 
авторитета на учителите и 
образователните институции с 
цел създаване на позитивна
образователна среда и мотивация
за учене. Пълноценно въвличане
на семействата в процеса на

обучение и възпитание"



- обучение в периода 14-15 
май 2021г. (16 акад. часа на
тема "Педагогики за
развиване на творческо
мислене-лаборатория"

- обучение на тема "Методика
на обучението по БДП V-VII 
клас - юли 2021г.



Педагогическа
дейност

Старая се да изграждам
добри взаимоотношения и връзки с:
- ученици
-родители
- учители и възпитатели
- управленски и административен
персонал
- експерти, институции



Презентации Електронни
тестове за проверка и 
оценка на учебните
постижения

Методи на
преподаване

01 02



Обратна връзка
от учениците

Тестове

Проекти

Задачи за
самостоятелна
работа



Бъдещи планове

Продължаващо
обучениеКвалификации

Семинари Самоусъвършенстване
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Important!

A great teacher 
respects 
students.

02
A great teacher is 
warm, accesible, 
caring 
and enthusiastic.
A great teacher 
has his own 
love of 
learning.

03



Изготвила: Екатерина Зикова-Симпсън


