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 Име, презиме,фамилия: Фейзи Ахмедов Уланов

 Дата на раждане: 01.08.1973

 Гражданство: Република България

 Месторабота: СУ “Йордан Йовков” – Рибново

 Длъжност: старши учител по БЕЛ

 Образование: висше, окс бакалавър

 Общ трудов стаж: 23 години

 Педагогически стаж: 19 години



 ОКС Бакалавър, специалност: Българска филология

 Професионална квалификация: Учител по български език и литература

 Пета професионалноквалификационна степен

 „Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното 

насилие, агресията и други негативни прояви“ проведено от 

Национален институт за обучение и квалификация в системата на 

образованието, 2014г.

 „Обучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор по 

български език и литература.“  Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“  2010г.



 „Четивната грамотност на учениците и оценяването PISA 
2018” от Национален център за повишаване на 
квалификацията на педагогическите специалисти;

 „Облачни технологии – Офис 365“ от Кабината БГ ООД

 Обучение на работното място „КУТ И ГУТ“ от 
Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“ 2013г.

 „Базови и специфични компютърни умения на учители по 
Български език и литература“ със съдействието на 
Майкрософт България, 2006 г.



 „Разработване и управление на проекти“ 

проведено от Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, 

2016г.

 „Разработване, внедряване и използване на 

интерактивни форми и методи в образователно-

възпитателния процес“  проведено от РААБЕ 

България 2012г.



 Майчин език : Български

 Английски език : А1

 Руски език : A2

 Microsoft Office 365 – облачно пространство

 Windows OS, Word, Excel, Power Point.



 Учителят не само обучава и формира определени 

компетентности у своите ученици, но ги 

възпитава и като личности



 Основни методи, които използвам в 
преподавателската си дейност:

• Провокация на мисленето – анализ, синтез, 
обобщение, съждение, умозаключение
• Дискусия – начин на изразяване на позиция
• Писмени разработки
• Упражнения за интерпретиране на текстове по 
зададени параметри
• Упражнения за трансформиране на отделни 
езикови елементи и на цялостни текстове
• Тестови задачи с изборен отговор
• Задачи с отворен отговор
• Лекционен метод



 Търсене на “обратна връзка” с учениците, но и 

активна работа по привличане на

родителите в учебния процес. Взаимодействие с 

всички колеги и образователните институции.












