
Десислава Георгиева Ушева
Съвременното образование и съвременните ученици са поставени пред постоянни 

изпитания и процеси на промяна. Сменят се учебни програми учебници директиви и 
наредби. И в основата на всички тези промени е учителят. Той е този който трябва да 

преведе младите гимназисти през сложните научни термини да ги подготви за живота и 
социалните отношения да им предаде устойчиви и успешни социални компетенции да ги 
научи да разсъждават и да се аргументират. Много често в гимназиален етап учителят 
знае за учениците си много повече от собствените им родители и това знание го прави 

решаващ фактор не само в гимназиалния им живот но и извън него.
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Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

учител по Философия

учител по философски дисциплини

01/09/2015 - 30/06/2016

Учебна работилница "Брейнсторм" гр. София,Педагог

13/02/2017 - 24/08/2018

Фондация "Здраве и социално развитие" гр.София,Педагог

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ



Общуване с хора /

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Добри компютърни умения.

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения
ДИПЛОМА

03/09/2010

професионална квалификация "Учител по философски дисциплина"

СНИМКИ (1)

квалификации и обучения



Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

В основата на работата ми като учител е известната мисъл на Айнщайн че образованието 
е това което остане след като забравим всичко на което са ни учили. Смисълът на 

образованието е в това да подготви младите хора за успешна реализация в живота. Ние 
живеем във времето на информационните технологии. Потокът от информация залива 

обществото и все по-важно е не каква част от нея запомняме а как я обработваме и 
използваме.В съвременния свят на бурно технологично развитие учителят също трябва 
да учи непрекъснато да допълва а понякога и да променя своите подходи към децата 

Защото именно те децата са в центъра на образователния процес.Мисията ми като 
учител е не просто да пре-пре-давам знания (замисляйки се върху думата преподаване и 

разглеждайки я на части) а да развивам в децата качества които да им помагат за 
успешна реализация в живота. Бих искала моите ученици да не се страхуват да приемат 

нови предизвикателства да бъдат смели откриватели и щастливи добри хора. Да вярват в 
успеха и да имат високи очаквания към себе си. И вярвам че това би било много по-лесно 

ако самата аз съм такъв човек. Има няколко стила на взаимодействие между учител и 
ученици – тоталитарен либерален и демократичен. В моята работа се стремя към 
демократичния стил – възприемането на всяко дете като личност съобразяване с 



неговите потребности и нужди но в същото време спазване на определени правила и 
отговорности от самите ученици.Виждам себе си по-скоро като мениджър в класната 

стая. А това е свързано с четири основни дейности в класната стая – организиране 
планиране мотивиране контролиране на образователния процес. И именно в тези 

дейности виждам отличната възможност да използвам съвременните технологии.Мой 
вдъхновител в работата ми като учител е сър Кен Робинсън и неговите идеи и 

революционни (в областта на образованието) лекции. Ще се опитам да опиша себе си 
като учител опирайки се на негови цитати.   Не се страхувам да използвам 

нововъведения в класната си стая защото... „Ако не си готов да грешиш никога няма да 
измислиш нещо оригинално“. И тъй като „Няма образователна система в света която да е 

по-добра от своите учители“ аз чувствам себе си отговорна и готова да променям 
методите и подходите в работата си.„Образованието трябва да прилича повече на 

земеделието където всяко училище може да разцъфтява всяко дете може да 
разцъфтява. Всеки ден по целия свят нашите деца постилат мечтите си под краката ни и 

ние трябва да стъпваме много леко“.

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

Обичам да съм сред гимназистите на които преподавам – да зная какво ги вълнува за да 
мога да го обвържа с преподавания материал. Стремя да се да съм в крак с новите 

технологии и развитието на съвременните образователни продукти защото така 
предметът ми става интересен на учениците. Изготвям индивидуални програми за 

учениците си със затруднения но и за тези с изявени дарби. Поддържам добри 
колегиални отношения с всички и не отказвам помощ на никого.


