Светлозара Бисерова Спасова
Да си учител е призвание. Според мен „трябва да ти идва отвътре“. В университета ти
дават основата, но истинските „учители“ са децата.
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УЧИЛИЩЕ
ІІ ОУ "Д-р П.Берон"

КЛАСОВЕ
Четвърти клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
Български език и литература / Математика / Технологии и предприемачество /
Компютърно моделиране / Човекът и обществото / Човекът и природата / Музика /
Изобразително изкуство / Физическо възпитание и спорт /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ
Проект "Твоят час" / Проект "Успех" /

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
Група за занимания по интереси "С математиката ще успеем"

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
ПГ

МАГИСТЪР
ВПИ

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА
Старши учител I - IV клас
28/09/1994 - 00/00/0000
II ОУ "Д-р Петър Берон"
старши учител
01/09/1989 - 09/02/1992
ОУ " Христо Смирненски" с. Пристое

учител
10/02/1992 - 27/09/1994
ОУ "Йордан Йовков"
учител

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Общуване с хора / Емпатия /

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ
АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения
КВАЛИФИКАЦИЯ
19/10/2018
IV ПКС- Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

СЕРТИФИКАТ
08/06/2017
Как да преподаваме по новите учебни програми за втори клас

КУРС
07/10/2017
Портфолио на учителя

КВАЛИФИКАЦИЯ
20/08/2018
Самостоятелната работа на учениците

СНИМКИ (4)
квалификации и обучения

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Да си учител е призвание. Според мен „трябва да ти идва отвътре“. В университета ти
дават основата, но истинските „учители“ са децата. Всеки учител притежава свой
собствен стил. Най- същественото за успеха е мотивацията. Ако има мотивация, успехите
не закъсняват. Най-голямата награда за моя учителски труд са успехите, постиженията и
любовта на учениците, искрите в детските очи, радостният вик „Госпожо, спечелих!“и
гордостта, с която получават поредната грамота.

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
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
Александър Величков е номиниран в раздел Изкуства на фондация "Успелите деца на
България" и е включен в алманахаПърво място за цялостно представяне на Еко-конкурс
"Да опазим Земята" 2018Първо и второ място за костюм на Еко-конкурс "Да опазим
Земята"2018Специална награда за костюми и второ място за представяне на Еко-конкурс
"Чудесата на Земята" 2017Първа награда на Националенконкурс "Децата на България
пеят, танцуват и рисуват"Второ място на Национален детски фолклорен конкурс
"Орфеево изворче"

УСПЕХИ НА УЧИТЕЛЯ
Светлозара Бисерова Спасова- старши учител - Специалната награда на Председателя на
СБУ в XVII Национален конкурс „Учител на годината“Светлозара Бисерова Спасовастарши учител - Почетно отличие „Неофит Рилски“Прием при Президента послучай 24.05.Ден на славянската писменост и култураГрамота от СБНУ

