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        СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

 РЕЗЮМЕ 

 ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

 ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ 

 МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ / СТРАТЕГИИ /  

 УЧИЛИЩНА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ 

 БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ / ЦЕЛИ / 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

      РЕЗЮМЕ 

 

 Адрес: с.Абланица 

 Е-mail: аdile_imamova66@abv.bg 

 Националност: българка 

 Дата на раждане: 17.07.1966г. 

 Пол: Жена 

 Трудов стаж: 29 години /Педагогически стаж/ 

 Старши учител по география и икономика от V до XII клас 

 Класен ръководител на VII клас 

 Член на методическо обединение по обществени науки, гражданско образование и 

религия 

mailto:аdile_imamova66@abv.bg


 

              Философия на преподаването 
 Моята философия за образованието поставя в центъра ученикът. Според мен добрият 

учител не просто преподава и оценява, а съумява да предизвика интереса на учениците 

и да ги мотивира;  

 Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и 

развива. Трябва да спечелиш доверието им, да ги накараш да обикнат предмета и 

училището, но в същото време да запазиш отношенията учител - ученик;  

 Много е важно да откриеш у всеки индивидуалните различия, да ги разпознаваш, 

уважаваш и поощтряваш. Във своята работа винаги съм се старала, към сътрудничество 

и обмен на усвоени знания между учител - ученик, да подкрепям тяхното познавателно 

и личностно развитие.        

  Отговорности на учителя 
  Старши учител по география и икономика от V до XII клас; 

 Класен ръководител на VIIклас; 

 Член на методическо обединение по обществени науки, гражданско образование и 

религия; 

 Подготовка на ученици за участие в олимпиади /общински и областен кръг/; 

 Подготовка на ученици за ДЗИ; 

 

 

Методи на преподаването 
 

 Беседа, разказ, наблюдение, обяснение и работа с научнопопулярна литература; 

 Интерактивни методи на преподаване по география и икономика, ориентирани към 

самостоятелно търсене на информация от ученици, към учене чрез действия и 

емоционални преживявания; 

 „Мозъчна атака“ с цел стимулиране на творческата активност на учениците по дадена 

тема или въпрос; 

 Използване на информационните технологии при подготовката и представяне на 

уроците по география и икономика /компютърни презентации/ 

 Използване на ТАКСОНОМИЯТА НА БЛУМ за целите на образованието;  

 



Училищна и извънучилищна дейност 
 

 

 

 

 

 



 

 

 Удостоверение за завършено обучение “ Базови и специфични компютърни умения “- 

2006г. 

 Сертификат за участие в практически семинар „Мениджмънт на взаимоотношенията в 

класа“- 2011г. 

 Сертификат  за завършен квалификационен курс по програми за гимназиален етап -

2012г. 

 Сертификат за участие в практически семинар на тема: „Управление на гнева и 

контрола на агресивното поведение“- 2013 г 

 Сертификат за участие в квалификационен курс на тема „Обучение на педагогическите 

специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на 

учениците“ – 2013 г. 

 Грамота от общ.Хаджидимово за постигнати високи резултати в учебно- възпитателната 

работа и издигане престижа на училището -2014г. 

 Удостоверение за участие в квалификационен курс на тема:“ Диагностични процедури в 

учебно- възпитателния процес“- 2017г. 

 „ Работа с електронната система за управление на образованието  Феникс“ – 2018г. 

 Удостоверение за участие в квалификационен курс на тема: „Техники на овладяване и 

контрол на професионалния стрес“ – 2018г. 



 

 

       Бъдещи планове 
 Посещаване на курсове и обучение в областта на педагогиката; 

 Запознаване по подробно с методическа литература; 

 Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници 

на информация; 

 Насочване вниманието на учениците върху информационните технологии в тяхното 

обучение по география и икономика/ подбор на информация, презентация, селекция/; 

  Развитие на други иновативни методи на преподаване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


