Людмила Ивановна Караиван
Добрият учител е този който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си
възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една
от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови
процеси в обществото. Учителят играе изключително важна роля в развитието на
образованието – без добри учители няма да има прогрес не само в системата но и в
държавата и в обществото. Той трябва да е лесно обучаем да се стреми към развиване на
нови практики да се учи през цялата си кариера да променя подхода си в зависимост от
учениците си да притежава умения за боравене със съвременните технически
постижения умения за работа в екип да притежава отлични управленски и
комуникативни възможности. Тоест да повишава квалификацията си и да придобива нови
умения постоянно в съответствие със средата и учениците си.
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УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
БАКАЛАВЪР
Начална училищна педагогика
1998г.

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА
Учител в ГЦОУД
Преподава на ученици I-IV клас в часовете по самоподготовка, занимания по интереси,
организиран отдих и спорт.
25/02/2009 - 09/06/2009
"ВИП"-70 ЕООД Бургас - Възпитател
02/11/2016 - 00/00/0000
II ОУ "Д-р Петър Берон"гр. Шумен - Учител

01/10/2010 - 01/06/2011
НУ "В.Левски" с.Косово, обл.Шумен -Начален възпитател
05/10/1999 - 11/07/2000
ОУ "Л.Каравелов" с.Тимарево, обл.Шумен- Начален възпитател
25/09/2002 - 01/09/2003
ОУ "Л.Каравелов" с.Тимарево, обл.Шумен- Начален възпитател
13/10/2003 - 07/07/2008
ОУ"Н.Вапцаров" с.Трем ,обл.Шумен- Начален възпитател
03/10/2000 - 01/06/2002
СОУ "П.Волов" гр.Каспичан, обл.Шумен- Начален възпитател

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения
КУРС
21/06/2017
Удостоверение № 0711/23.06.201г. " Аспекти на оценяването в съвременното начално
училище"

КУРС
18/12/2018
Удостоверение №1812-7706/18.12.2018г. "Ефективна работна среда. Модели за
изграждане и подобряване."

ДИПЛОМА
01/10/1993
ШУ"Епископ Константин Преславски"- Диплома за висше образование Серия ШУ -98,
№009184
Специалност: Начална училищна педагогика

СНИМКИ (3)
квалификации и обучения

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Оценка за моята работа е индивидуалният напредък на всеки ученик.Успехът е
субективно понятие защото всяко дете е различно и живее в различна среда. Някои деца
идват в първи клас със затруднения – например не могат да говорят добре не
разпознават букви и числа Ако в края на учебната година сравнявам техните резултати с
резултатите на т.нар. отличници те няма да бъдат оценени като успешни но напредъкът
им отчетен за същия период може да се окаже много по-голям отколкото при втората
група на отличниците.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
С методите си на преподаване учителят се стреми да обхване всички деца от групата
чрез – фронтални групови и индивидуални занимания и да накара всяко дете да се
чувства специално. Да се използват материали за работа съобразно възможностите и
уменията на децата. Дидактичните подвижните и музикалните занимания осигуряват поблагоприятна обстановка за учене чрез игра. Важно условие за усвояване на знания и
умения е детето да види и да усети. За това помагат наблюдението и демонстрацията. За
развитието на нагледно-образното и логическо мислене могат удачно да се използват

разказът и беседата.

ОБРАТНА ВРЪЗКА
Учителстването не е само професия а е по-скоро признание. Най-често учителят работи за
своите ученици и тяхното усъвършенстване повече отколкото за каквото и да е друго.
Изключително важно е учителят да има добра връзка както с учениците си така и с
техните родители а и с останалите преподаватели на класа. Важно е също така да има
обратна връзка между учителя и ученика във връзка с преподавания материал особено в
прогимназиален етап. Всеки сам за себе си решава каква да е и как ще се осъществява
обратната връзка – за всеки урок за всяка тема на всяко обобщение.

УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ
Участие в конкурс на НЧ "Т.Петков 1963" за най-добре пресъздадени български народни
приказки -22.04.2019г. Участие в деня на биоразнообразието-22.05.2019г. Екскурзии,
Занимания по интереси

САМОНАБЛЮДЕНИЕ
Обичам да работя с децата и това е едно от нещата което ми дава сили и ме мотивира за
постоянно повишаване на квалификацията ми и усвояване на нови компетентности.
Създаването на провокативни и различни ситуации спрямо децата развиване на
умението им да мислят и решават казуси е моя мисия. Мислещите деца стават можещи и
имат умения за адекватно приспособяване в социалната среда. Изграждането на
приятелски отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя е верния
път за постигане на високи и качествени резултати в работата. Изграждането на
позитивна среда в която децата и родителите да се чувстват спокойни и уверени че се
предлага най-доброто за тях им дава положително отношение към професията на
учителя.

