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„Няма нищо толкова лесно, но става 
трудно, когато го правите неохотно.“



ЧАСТ ПЪРВА: РЕЗЮМЕ

Общи сведения

1. Лични данни
Име : Мая Петкова Иванова
Адрес:                   гр. София, ж.к. Надежда, бл. 442
E – mail: maia.1962@abv.bg
Длъжност:          Старши учител

2. Трудов стаж:        От 1984 година преподавам математика 

3. Образование:      Висше образование – ВПИ Шумен – Магистър

4. Квалификация:   Математик, преподавател по математика

5. Втори клас квалификация:   1995 година



ЧАСТ ВТОРА: ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и
образно, на достъпен и разбираем език, да усъвършенства
постоянно знанията и опита си, да умее да приема съвети, да
приема критика.

Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност.

Преподавателските ми похвати се променят съобразно темата,
аудиторията и времето.

Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. Аз
вярвам във фокусирането върху индивидуалните потребности на
учениците в процеса на учене.



ЧАСТ ТРЕТА: ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ

Учителят e спътник в живота на учениците и има ръководна роля
в процеса на обучението. Трябва да е взискателен към себе си и
обучаващите се, непрестанно да се квалифицира и да
усъвършенства своята и тяхната комуникативна, езикова и
личностна компетентност.

Продуктивност и успешност е качеството на мисловния процес, а
не фабрикуването на верни отговори.

Прилагането на богат и разнообразен арсенал от средства за
обучение е с цел оптималното използване на възможностите на
учебното съдържание в образователно, възпитателно и
развиващо отношение.



ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

В преподавателската си професия боравя с доказани методи като
дискусии, лекции, презентации и др. Те са насочени към постигане
на интерес и любознателност към света, в който живеем и към
създаване на умения, приложими в реалния живот.

Използвам учебници, учебни помагала, книги за учителя, макети
на тела, реални житейски ситуации и др.

Стремя се да оценявам обективно учениците, като поставям
критерии за оценяване на писмените работи и скали за оценяване
на тестовете. Насърчавам работата на учениците в часовете,
способността им да мислят и да се изразяват математически
правилно, както и отговорността им към поставените им задачи.



ЧАСТ ПЕТА: БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Запознаване с новостите в методичната литература

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

Използване на информационните технологии по време на учебния
процес

Развитие на иновативни методи на обучение





ЧАСТ ШЕСТА: ДЕЙНОСТИ































КРАСОТАТА В МАТЕМАТИКАТА



Ден на отворени врати
16.04.2022 година




