Анастасия Накева
Да си учител е много повече от професия. С работата си ние се докосваме до детските
души и имаме силата и възможността да влияем върху техните съдби. Ние в немалка
степен формираме идното общество, което е огромна отговорност.

Профил
АДРЕС
ул. „Пчела“ 21, 1618 ж.к. Красно село, София

И-МЕЙЛ
a.nakeva@gmail.com

МРЕЖИ
Сайт:
Facebook:
Instagram:
LinkedIn:

УЧИЛИЩЕ
ПГИЧЕ "Св. Методий"

КЛАСОВЕ
Математика "Просвета"иМатематика "Архимед"

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
Математика /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

26 СОУ

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
НПМГ
специалност "Математика и информатика"

БАКАЛАВЪР
бакалавър по
УНСС, "Финансово-счетоводен факултет"

МАГИСТЪР
магистър по
УНСС, "Финансово-счетоводен факултет"

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА
учител по математика
28/02/2022 - 28/03/2022
69 СОУ "Димитър Маринов", гр. Софияучител по математика

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Кооперативност, лоялност, умения за работа в екип, открито и позитивно разположение
към заобикалящите

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Умения за организиране и провеждане на обучения, умения за взимане на решения

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с Word, Excel, Power Point, GeoGebra, счетоводен софтуер, ERP, интернет, С++
(основно ниво), работа с онлайн платформата Школо

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ
Умения за организиране и провеждане на обучения, умения за взимане на решения

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения
27/02/2020
СДК към Софийски университет, Факултет по математика и информатика, "Учител по

математика"

СНИМКИ (1)
квалификации и обучения
Image not found or type unknown

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Откритостта, добромереността и желанието да помогнеш за мен са първата стъпка при
работата с учениците. Всяко дете е уникално и учителят трябва да е гъвкав и готов да
изпробва различни подходи в различните ситуации. Важни са балансът в отношенията,
разбирането и търпението, като те не трябва да пречат на учителя да изисква от
учениците си. Намирам за ключов момент за напредъка по математика самостоятелната
работа на учениците, упорството, постоянството и последователността.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Сред книгите, които намирам за вдъхновяващи и които са повлияли начина ми на
преподаване и общуване с учениците, са:-Смълян, Реймънд "Как се казва тази книга"Холт, Джон "Как децата учат"

ОБРАТНА ВРЪЗКА
Винаги давам домашни работи, всяка една от които проверявам лично. Така виждам как
ученикът е усвоил материала, откривам пропуските и затрудненията. Ако забележа

грешка/недобро разбиране на елемент от материала, която се повтаря при повече
ученици, връщам се и обяснявам наново, отделям специално внимание. Разбира се,
контролните и тестовете също свидетелстват за напредъка по материята.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ
Много бих искала да организирам клуб по математическа лингвистика. Това е чудесна
дисциплина, която дава много на хората, които се занимават с нея - развива логическото
мислене и креативността.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ
Стажът ми като учител е все още много малък, тепърва ми предстои да отчитам грешки и
успехи.

