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Какво е да бъдеш учител? 

Това е мое призвание: усещам се, чувствам се прекрасно да работя тази  професия. За мен 

да си учител е едно приключение, защото всеки ден е  различен сам по себе си, носи 
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разнообразни емоции и моменти. Това също  така е едно предизвикателство, тъй като се 

сблъскваш с неподозирани  ситуации. Да идваш с желание и силна мотивация е огромен 

плюс, за да  можеш да се справяш ежедневно с трудностите през деня и да се прибираш  

вкъщи удовлетворен от постигнатото.  Това ме поддържа жива, зарежда ме с  енергия и 
ентусиазъм и ме прави горда и щастлива учителка. 

Професионален опит 

 

 ОУ„Свети   Климент Охридски“,с.Борово-Учител-14.09.2018-продължава да работи. 

 НПГ„Димитър   Талев“, гр.Гоце Делчев-Учител-01.09.2017-01.08.2018г. 

„Пиерик   Лайн“ ЕАД,гр.Гоце Делчев-Технически   секретар-01.08.2017-01.09.2017 

„Пиерик Шус“ ООД, гр.Гоце Делчев -Технически   секретар-12.06.2013-01.08.2017г. 

„Астрон-С   “ ООД, гр. Гоце Делчев  -  Екскурзовод-17.08.2005-26.03.2006г. 

  ОУ   „Свети Паисий Хилендарски “,с.Баничан -Учител -23.09.2004-01.02.2005г.  

„Пирин-текс ПРОДАКШЪН“ ,гр.Гоце   Делчев-Ръчна работа -28.06.2004-20.09.2004г. 

    

 . 



Образование 



 



 

1 - Удостоверение за придобиване на БДП 

 

2 - Висше образование-Учител по География и История 



 

3 - Висше образование -Туризъм 

 



4 - Сертификат -Компютърна грамотност 

 

5 - Сертификат-Английски език 



 

6 - Удостоверение-Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици. 



ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 

Учителят е ярка личност, творец, създател; умен, добър, отзивчив, професионалист. Той не 

само знае своя предмет много добре, но и умее правилно да предаде  своите знания на 

децата, използвайки всеки път новите постижения, открития, педагогически технологии, 

методи, начини.Професията на учителя е много отговорна. Истинският педагог е и 

възпитател.  



ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ 

 

Планиране на учебния процес; 

Провеждане на обучение по География и икономика  и История и цивилизации; 

Изграждане на нови знания, умения, отношения и ценности  у учениците; 

Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците; 

Организационни функции; 

Опазване живота и здравето на учениците;  



МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 

В своята работа се старая да се придържам  към комуникативната насоченост на обучението  

по География и икономика и История и цивилизации, като се стремя по време на уроците да 
създавам ситуации, максимално близки до естествените условия на общуване. 

Образователни планове, програми и учебно –методическа литература  

Използване на ИКТ в образователния процес –презентации на теми или част от уроци   



ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Особена роля в управлението на качеството на образованието играят съвременните 

образователни технологии. По време на уроците аз използвам педагогически технологии на 

основата на активизацията и интензификацията на дейността на учащите се.  Всяка една 

технология притежава средства, активизиращи дейността на учащите се. Към тези 

технологии може да отнесем игровите технологии, проблемното обучение, технологията на 
груповата работа. 

Уроците с използване на ИКТ са особено актуални днес.Те дават възможност и да се внесе 

елемент на занимателност, повишаващ интереса към обучение,  създават условия за 

индивидуална работа, формират навици за  самоконтрол и самооценка. Използването на 

електронните ресурси органично се съчетава  с използването на проблемни,  

изследователски и игрови методи на обучение, което способства за развитие на мисленето  

и творческите способности на учениците и  за формиране на устойчив интерес към учене.   



ЕЗИЦИ 

 

Майчин език                           български•  

Други езици                            испански език•  

Четене-ниво на владеене       отлично •  

Писане-ниво на владеене       отлично•  

Разговор-ниво на владеене   отлично 



ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ 

 

Животът на нашите възпитаници е изпълнен с най-разнообразни събития –това са и 

тематични мероприятия, шествия, различни изложби и конкурси, които са способни да 

дадат на децата възможност за реализиране в различни направления, затова те участват в 
извънучилищните мероприятия. 



УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ                                                                                     

„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ 

ДЕН“                                                                                            КЛУБ 

„ДИГИТАЛЕН СВЯТ“ 

 

 



 

 

Колеги, намерете истинския път към сърцата на нашите деца!  Не се спирайте пред 

трудностите, вървете все напред и напред! Следвайте своята цел  и тогава в живота ни ще 
има много интересни и увлекателни моменти! Успех на всички в нашия отговорен труд! 

 

 

Благодаря за вниманието! 

 

 

                                                                                                                                                                ГЪЛЪБИНА 
ТИХОМИРОВА ТАРЕВА 

                                                                                                                                                                УЧИТЕЛ 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

                                                                                                                                             ОУ „СВЕТИ 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, с.БОРОВО 


