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Основна информация:
Име:Галина Димитрова Антонова

Дата и място на раждане: 29.04.1973г.,

гр.София

Гражданство: българско

Месторабота: 44.СУ „НеофитБозвели“

Длъжност: възпитател – ГЦОУД

Образование: висше

Ниво по национална квалификация: бакалавър

Специалност:Предучилищнаиначална училищна

педагогика



Общтрудов стаж: 28 години

Педагогически стаж: 11 години

E–mail: galia_dv@abv.bg



Любим цитат:
„Три пътя водят към знанието: пътят на

размишлението - това е най-благородният път,

пътят на подражанието - това е най-лекият

път, и пътят на опита - това е най-горчивият

път.“

Конфуций



Образованиеиквалификация: 2006г.-

2011г. -Софийски университет „Св.

КлиментОхридски“, специалност„Предучилищна

и

начална училищнапедагогика“

2012г.- квалификация натема „Учителското

портфолио-знак за качество на педагогическата

дейност“

2013г. – квалификация натема „Работа в екип“

2014г. - квалификация натема“Работа по

проекти и национални програми“



-Участие в семинар на тема „Контакт на

родителите с

училището – как да превърнемборбатав съюз?“

2015г. - квалификация натема „Работа с родители“ и

„Работа с ученици със специалниобразователни

потребности“

2016г.- участие въвКвалификационен семинар натема

„Държавни образователни стандарти“

2018г. - Тематичен курс „Компютърномоделиране за

3. клас“

-Участие в Квалификационен семинар натема „От

атестацияможе да се плаши само несигурният



- Квалификация -на тема „Работа с електронни

документи“

- Квалификационен курс натема„Съвременни модели за

контрол и оценка на учебните постижения на учениците“

-Квалификационен семинар натема „Компютърниумения

за специалисти

в системата на образованието“

-2019г. -Придобиванена5.ПКС

- Квалификация натема „Новата правна уредба за

защита

на личните данни. Регламент EU 679/2016 - GDPR“

-Квалификация натема „Изграждане на умения за



и учениците.Ефективнитехники за управление

на

групата

и класа, оценка на резултатите и измерване

на

постиженията“

2020 г. -Придобиванена 4.ПКС

2022 г.Придобиванена 3.ПКС



Философия иметодика на преподаване:

Споредмоятафилософияобразованиетотрябва да бъде прогресивнои

надграждащо. Учителят трябва да бъде свободен, за да изпълни своето

призвание - освободен от административен, родителски и обществен

натиск. Учителят за мен етворец, който всеки ден се труди над своите

творби - децата. Смятам, четрябва даму се дадеповече свободана

преподаване, да не се слагат рамки натворческата му дейност. И като

всеки творец, учителят трябва да се интересува, да се учи и да прилага в

работата си най-новите и иновативниметодина преподаване, да бъде в

крак с новитетехнологии. За мен учителскатапрофесия е призвание и

мисия.Призвание, защото всеки ден в класната стая за мен е необикновен,

неповторим.Умея да работя с децата, да споделямтехните вълнения, да

преподавамтака, че знанието да достигне до всяко дете.



Мисия, защото осъзнавам, че всяко едно дете, независимоотнеговите

възможности, етнос и особености,трябва да получи образование.И

началотонатова образование поставям аз.

Моятафилософия за образованиетопоставя в центъра ученика. Децата

не са анонимнив класа, те са личности - всяко със своята индивидуалност.

Всяка личност трябва да бъде уважавана . Опитвам се да разгадая

детската душаида се съобразявам с индивидуалнитекачества на всяко

дете.

Преподавателскитеми похвати се променят съобразнотемата,

аудиториятаи времето. Аз вярвам въвфокусирането върху

индивидуалнитепотребности на учениците в процеса на учене.Няма лоши

деца, има неразбрани деца - както от родителите си, така и от другите

възрастни.



Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да

работим върху развиването на потребноститена ученика. В училище

трябва активнода включваме родителитев процеса на образование.

Всички ученици иматсилни страни и целта на образованието е да ги

идентифицира и надгражда. Ученицитетрябва да учат от

преживяванията, събитията от реалния живот, които са значими за

тях. Основната ми цел е постигане на положителни промени в

личността на учениците и овладяваненатрайни знания, умения и

навици.Стремя се да науча учениците си да разсъждават, да мислят,

да придобият приложими знания и умения. Всякодете да е гордо със

своите умения, независимо какви са те. Едни имат умения за учене, други

за спорт,

трети за рисуване .Необходимо е да се разпознаватиндивидуалните

различия, да се уважават и да се поощряват.



Впреподаването се стремя да обхванатези индивидуалниразличия на

учениците.Всеки класе различен, затова едини същиурок също е различен в

различните класове. Внимателно преценявам методите, за да могат

всички деца да разберат преподаваното.Стремя се да онагледявам

трудния учебен материал с презентации, сжитейски примери, с

картини.Споредмен ученето не е самоцел, а дълготрайно усвояване на

знания и умения, които децата да прилагат в практиката.Добрият

учител е онзи, който умее да преподавакачествено и образно, на достъпен

и разбираемезик, да усъвършенства постоянно знанията и опита си , да

умее да приема съвети, да приема критика. Преподаванетое призвание,

мисия, голяма отговорност.



Друга информация, която има

отношение към професията:
- Ежегодна работа поПроект „Заниманияпо

интереси“ - работа в „Артателие“,

включваща различните видове изкуства –

изобразително изкуство, театър, музика и

видове приложни изкуства.

- Участие в подготовка натържества,

годишни концерти и отворени врати в 44.СУ

„НеофитБозвели’’



Галерия

https://www.flic

kr.com/photos/3

3377834@N05/ 

https://www.flickr.com/photos/33377834@N05/
https://www.flickr.com/photos/33377834@N05/

