Руслан Руменов Иванов
Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си, търпи критика
и умее да приема съвети.
Географията и Историята са науки, които развиват логическо и пространствено мислене,
формират умения, които дават самочувствие на откривател, разбират по-добре
заобикалящия ги свят.
Преподаването е непрекъснато развиващ се процес. Ученикът трябва да вярва във
възможностите си, да бъде поощряван за успехите си, да изпитва радост от общуването
иученето. Смятам ,че всеки ученик има силни и слаби страни.
Моята роля като учител е да помогна на учениците си да открият силните си страни и да
ги развиват.
Възприемам преподавателската си дейност като отговорна работа, към която подхождам
с мисълта, че мога и съм полезен със знанията си по моите специалности.

МЕЙЛ и ТЕЛЕФОН
ruslan_ivanov_@abv.bg / 0877111197

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
Facebook: https://www.facebook.com/ruslan.ivanov.77/
Instagram: rrivanovv
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ruslan-ivanov-b29944158/

УЧИЛИЩЕ
203 ПЕГ "Св. Методий" София

КЛАСОВЕ
Десети клас / Дванадесети клас

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
История и цивилизации / География и икономика

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Хуманитарен профил
Средното си образование завърших през 2011г в 22 СОУ "Георги Сава Раковски" град
София, Хуманитарен профил с диплома Отличен 5,54

БАКАЛАВЪР
Педагогика на обучението по История и География
Висшето си образование (степен бакалавър) завърших след 4 годишен курс на обучение в
най-старото висше учебно заведение в страната - СУ "Климент Охридски" през 2015г. с
диплома Много Добър 5,09.

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА
Учител по История и цивилизации и География и икономика.

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Общуване с хора / Емпатия

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Притежавам умения и компетенциите да организирам учениците за различни дейности,
практики, състезания в училище и извън него.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Умея да боравя спокойно с различни технически средства (лаптоп, мултимедия,
интерактивна дъска, СТЕМ, дигитални устройства и др.). Също така с различни
програми (Shkolo, Teams, QGIS, Word, Excel, Power point, и др.)

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ
Към тези компетенции мога да добавя организиране на среда стимулираща развитието
на ученика, съхраняване и грижа за индивидуалността на всяко дете в колектива на
общата група, реализиране на педагогическото взаимодействие чрез разнообразни
методи и форми на преподаване, създаване и поддържане в процеса на обучение на
среда, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър
психологически климат, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и
сътрудничество по повод на учебния процес както между учител и деца, така и между
самите деца, грижа за изграждането на ценностни ориентации за уважение и зачитане
на индивидуалността и уникалността на отделната личност, съобразяване с личностните

и ценностни различия между хората, които са основа за взаимно разбирателство и
резултатно сътрудничество и грижа за изграждането на национални и
общочовешки добродетели и др.

Квалификации и обучения
УДОСТОВЕРЕНИЕ
26/05/2022
• Дистанционно обучение в системата на предучилищното и училищното образование.
Запознаване с готови образователни продукти в електронна среда и механизми за
създаване на нови.

СЕРТИФИКАТИ
02/08/2022, 04/10/2022
•

Обучението на 02/08 бе с фокус върху разнообразните видове софтуер, източници
на данни, ГИС и техники за презентиране в часовете по География.
•

Обучението на 04/10 бе с фокус методически насоки в обучението по География в
профилирана подготовка за модул 6 в 12 клас.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
27/07/2022
•

Профилирана подготовка по предприемачество в 11 и 12 клас.

СНИМКИ (4)

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Една от основните философии на преподаване е поставяне на ученика в центъра на
учебния процес. Старая се да насърчавам учениците, в условията на толерантност и
търпимост, да развият потенциала си докрай и да си създадат ясна представа за
възможностите си и своето място в света. Обучение и възпитание в ценностите на общия
европейски дом. Учениците да станат посланици на ценности като отговорност, чест и
уважение. Да се набляга на изграждането на лична мотивация и поощряване на
творческите способности и критично мислене. Да се отразяват новите и модерни насоки в
образованието.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
В работата си прилагам следните методи, средства и стратегии за преподаване: беседа,

разказ, сравнение, анкети, демонстриране на действие, ролеви игри, онагледяване,
асоциации, табла, работа по групи, работа по двойки, работа по проекти, самостоятелна
работа, „мозъчна атака”, анкети и практически задачи.
Използвам информационно- комуникационни технологии в образователния процес.
Разработвам презентации, които достигат до всеки ученик и се постигат успешни
резултати.
Работя и със следните дидактични материали - сборници, учебни помагала, тестове,
работни листове, допълнителни задачи за по-изявените ученици, карти, схеми,
диаграми, климатограми, исторически извори.
В центъра на учебно-възпитателния процес поставям ученика с неговата познавателна,
емоционална и творческа дейност: да решава проблеми, да твори, да бъде самоуверен
и да се учи от грешките си.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ
Реализиране на успешна учителска кариера чрез обучения и квалификации, които могат
да обогатят и развият знанията и уменията ми като педагог и специалист.
Запознаване с актуална методическа литература.
Използване на нови и модерни педагогически практики.

