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"Алтернативни методи и техники за справяне с агресията в училищна среда."
Изграждане на финансова грамотност на учениците по програма нашите пари"
"Стратегии за изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище."
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Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Моята философия за работата с децата се гради на това детската личност да бъде в
центъра на моето внимание. Като познавам психическото физическо и емоционално
състояние на всяко дете да изградя устойчива среда в която то да се чувства защитено и
спокойно. Да подредя приоритетите си така че те да носят увереност самостоятелност и
инициативност на детето. Да използвам такава методика която да следва индивидуалния
път на развитие на всяко дете.

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.

