
Пембе Ахмедова Авдикова
Аз съм учител и всеки ден за мен е истинско предизвикателство, защото имам 

привилегията и шанса да прекарам дните си с бъдещето!        " За да бъдеш добър 
преподавател,необходимо е да обичаш това, което преподаваш, и тези, на които 

преподаваш."

Профил
АДРЕС

С.Рибново общ.Гърмен обл.Благоевград

И-МЕЙЛ

avdikova@abv.bg



МРЕЖИ

Сайт: www.sou-ribnovo.bg

Facebook: Пембе Авдикова

Instagram:

LinkedIn:

УЧИЛИЩЕ

СУ"Йордан Йовков"

КЛАСОВЕ

Четвърти клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Математика /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

Проект "Твоят час" /

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Да опазим природата /



ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

МАГИСТЪР

Начална училищна педагогика

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

Начален учител

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Общуване с хора /



Добри комуникативни умения и бързо адаптиране,  позитивно мислене, добра работа в 
екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност,организираност, сътрудничество с 
учители, коректни взаимоотношения с учителския колектив, добри контакти с ученици и 

родители, уважение и стимулиране на уникалността и индивидуалността на всеки ученик.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Класно ръководство;Работа с електронен дневник;Провеждане на консултации с ученици;

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Съвременни професионални умения, свързани с модерните технологиии практики.

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Организиране на среда стимулираща детското развитеие, организиране на среда 
стимулираща детското развитие, съхранчване и грижа за индивидуалността на всяко  

дете в колектива на общата група,реализиране на педагогическото взаимодействие чрез 
разнообразни методи и форми на преподаване.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения
УДОСТОВЕРЕНИЕ

27/04/2005

 Курс " Безопасно движение"



УДОСТОВЕРЕНИЕ

03/09/2008

 Обучителен курс " Педагогически техники на обучение в различни организационни 
форми на обр..пр. в Началното училище"

30/11/1995

Диплома за висше образование-магистър начална училищна педагогика

УДОСТОВЕРЕНИЕ

16/05/2018

Обучителен курс на тема " Създаване на електронно учебно съдържание"

УДОСТОВЕРЕНИЕ

22/04/2019

Обучителен курс на тема" Power point"2016 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС

06/10/2008

Пета ПКС

СЕРТИФИКАТ

22/11/2021



Сертификат на тема: "Кариерно ориентиране и консултиране в училищното образование 
в условия на електронно обучение"

СЕРТИФИКАТ

15/11/2013

сертификат  за квалификационен курс по " Обучение на педагогически специалисти за 
формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда"

УДОСТОВЕРЕНИЕ

23/03/2005

Следдипломно обучение 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

11/04/2006

удостоверение за завършео обучение " Базови и специфични компютърни умения на 
учители по начална училищна педагогика"

УДОСТОВЕРЕНИЕ

10/09/2021

Удостоверение на тема: Как да преподаваме с помощта на софтуер за личностно и 
кариерно усъвършенстване и изкуствен интелект?

УДОСТОВЕРЕНИЕ



04/05/2017

Участие в обучителен курс на тема: "Облачни технологии"

СЕРТИФИКАТ

12/12/2012

Участие в практически семинар на тема: "Разработване, внедряване и използване на 
интерактивни форми и методи в образователно -възпитателния процес"

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС

12/11/2018

Четвърто ПКС

СНИМКИ (14)

квалификации и обучения
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Оценка на учениците
БЕЗ ВЪПРОС
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%

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Учителят трябва да стане помощник на учениците в стремежа им да търсят, да 
организират и да управляват знанията. Моята философия на образование поставя в 
центъра ученика. Децата не са анонимни в класа те са личности-всяко със своята 

индивидуалност. Съобразявам се с индивидуалните качества на всяко дете. 
Преподавателските ни похвати се променят съобразно темата, аудиторията и времето.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

В практиката си използвам различни методи, с които да провокирам разбиране от страна 
на учениците и да постигна висока степен на усвояване на учебно съдържание.Усилията 

са ми насочени към стимулиране на познавателна активност на учениците в учебния 
процес.Старая се да имам съвременен подход на преподаване и комуникация.Ценя 

свободата на мислене у учениците и поощтрчвамидеите им.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Дрматично променящата се реалност днес налага необходимоста от ефективно 
управление не взаимодействието между образователната институция и семейството, 

което се основава на традиции и успешни практики. Обединяване на усилията на двете 
страни-училище и семейство, може да доведе до постигане на максимални резултати по 

отношение на личностното развитие на подрастващите. Днес мове да се обобщи, че 
двете страни все още търсят пътя една към друга.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Посещаване на курсове и и обучения в областта на педагогическата методика на 



преподаване, инивативни и интерактивни методина преподаване.Усъвършенстване на 
умения за планиране и подбор на подходящи, нови и интересни методи, средства и 

мтериали, които ще спомогнат за още по -лесно и добро усвояване на умения и навици у 
децата;

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Най-силната ми страна като учител е да давам на децата в обучение и възмовноста за 
излизане извън традиционата класна стая. По този начин часошете ми са забавни, 

интересни и максимално близо до заобикалящата ги действителност, защото задачите са 
свързани с ежедневие.Напълно искрените отношения оказват влияние между 

отношенията учител-ученик. Взаимното отношение също.


