
-Резюме – Информация. 

- Собствено име/ Фамилия-Силвия Албенава Хавальов 

- Адрес-с. Абланица,ул.” Йордан Йовков”14 

-Националност - България 

Пол - Жена 

Сфера на работа -Образование 

 Заемане длъжност или позиция-Учител по Английски език 

  Основнидлъжности и отговорности-Планиране, организация и провеждане на 

образователновъзпитателен процес, създаване на тематичен годишен план по 

английски език 

Диплома заполувисше образование-Педагогически институт „Дичо Петров”,гр. 

Смолян. 

Наименование на професионалната квалификация-Професионален бакалавар 

„Българси език и литература ; английски език” 

Философия на преподаването 

 Преподаването на чужд език на съвременния етап е не само въвеждане 

на ученика в света на чуждата култура, но и осмисляне и разбиране на 

родната култура. 

 СЪЗДАВАНЕ НА АТМОСФЕРА НА УВАЖЕНИЕ, ОБИЧ И ДОВЕРИЕ; 

 КАЧЕСТВЕНО И ОБРАЗНО ПРЕПОДАВАНЕ НА ДОСТЪПЕН И РАЗБИРАЕМ 

ЕЗИК; 

 Да се  поощряват и учениците , които работят бавно и несигурно; 

 МОТИВИРАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ДА УЧАТ И ДА СЕ 

РАЗВИВАТ; 

 НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНИЦИАТИВНОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ ДА ПРЕДЛАГАТ 

РАЗЛИЧНИ РЕШЕНИЯ НА ДАДЕН ПРОБЛЕМ 

 ОТКРИВАНЕ НА СИЛНИТЕ СТРАНИ НА УЧЕНИЦИТЕ И ТЯХНОТО 

НАДГРАЖДАНЕ; 



 Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим 

върху развиването на индивидуалните потребности на ученика. За 

жалост, много от родителите са погълнати от бремето на ежедневието, 

и всеки неуспех на тяхното дете считат, че е рожба на учителска 

некомпетентност, а не на прекъсналата се нишка в триъгълника – 

учител, ученик, родител. 

 

Отговорности на учителя 

 Дейността ми на учител е свързана с изграждане на добри 

взаимоотношения и организационни връзки с: 

 Ученици и родители; 

 Учители от училището; 

 Управленски и административен персонал на училището; 

 Планиране и подготовка на учебния процес; 

 Провеждане на обучение по английски език; 

 Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники, 

който: 

          -  дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация; 

   -отговарят на различните образователни потребности на                   

учениците 

   -мотивират и стимулират личностно развитие; 

 Изграждане на общи знания, умения, отношения и ценности във 

всяка ученическа възраст; 

 Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците 

и на учебния процес 

 Опазване живота и здравето на учениците; 

Методи на преподаване 

 

 В работата си използвам: 

- Учебници и учебни тетрадки; 

-Презентации; 

-Учебно помагало; 

-Тестове; 



-Мозъчна атака; 

-Работа в екип, по двойки, групова и индивидуална работа; 

-Използване на ИКТ в образователния процес-презентации 

на теми или част от уроци 

  

 

 Приложения 

 Сертификат за участие в практически семинар на 

тема:”Управление на гнева и контрол на агресивното 

поведение”-2013г 

 Сертификат-„Обучение на педагогически специалисти за 

превенция на училищното насилие,агресията и други 

негативни прояви”-2014г 

 Сертификат за участие в практически семинар на 

тема:”Мениджмънт на взаимоотношенията в клас”-2011г 

 Удостоверение за участие в обучителен курс на 

тема:”Планирането на съвременния урок по чужди езици в 

условията на новите учебни програми”-2018г. 

 Удостоверение за участие в обучителен курс на тема:”Най-

новите  информационни технологии в процеса на 

обучение”-2018г. 

 Удостоверение за участие в обучителен курс на 

тема:”Диагностични процедури в учебно- възпитателния 

процес”-2017г. 

 Удостоверение за участие в квалификационен курс на 

тема:”Техники на овладяваме и контрол на 

професионалния стрес”-2018г. 

Учителят…Той горд е. И изстрадал. 

 С ум, сила, вяра и сърце дарен.  

И не защото е учител станал. 

 Защото за учител е роден. 


