
Иван Димитров Гужев
Учениците в прогимназиален етап са преминали през първоначалната си училищна 

инициация и вече са се ориентирали в социалната училищна стълбица. Периодът 5.-7. 
клас е изключително тежък както за учителите така и за учениците тъй като в начална 

училищна степен досега са общували само с един или двама преподаватели а влизайки в 
средна степен се сблъскват с множество „предметници“. Това води до стрес който 

заедно с физиологичните промени в организма им влияе особено негативно на 
поведението на средношколците. Изброеното дотук поставя пред преподаващите в 

прогимназията много предизвикателства и проблеми.
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УЧИЛИЩЕ

ОУ "Хр.Смирненски"

КЛАСОВЕ

Пети клас / Шести клас / Седми клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Човекът и природата / История и цивилизации / География и икономика / Физическо 
възпитание и спорт /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

Програма „С грижа за всеки ученик“ / Проект "Твоят час" /



ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВЪР

историк и учител по история

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

старши учител

преподавам история и цивилизации,география и икономика,човекът и 
природата,физичсеко възпитание и спорт

16/09/1985 - 02/05/2019

учител по история и физическо възпитание

Умения и компетенции



СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Общуване с хора /

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения
СЕРТИФИКАТ

01/04/2017

"Менторството като двустранен процес"

СЕРТИФИКАТ

03/02/2014

"Обучение на педагогическите специалисти за превенция на училищното 
насилие,агресията и други негативни прояви"

СЕРТИФИКАТ



08/02/2018

"Интерактивни методи на обучение"

КУРС

07/02/2006

Базови и специфични компютърни умения на учители

КУРС

18/12/2011

Безопасност на движение по пътищата

СНИМКИ (5)

квалификации и обучения
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Оценка на учениците
РАЗБИРАТЕ ЛИ ПРЕПОДАДЕНИЯ ВИ МАТЕРИАЛ?
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%

СПРАВЕДЛИВО ЛИ Е СПОРЕД ВАС ОЦЕНЯВАНЕТО?
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%

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Взаимното доверие между родители и педагогическия екип е един от най-важните 
фактори за осъществяване на ползотворна и ефективна работа. Доверието се изгражда с 

откритост съпричастност и взаимно уважение.

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 по-

благоприятна 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

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.



УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ

Участие в общински и областни ученически игри по тенис на маса и шах.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Всеки учител в прогимназиален етап се опитва да отговаря на потребностите на своите 
ученици – относно учебната дейност психологически особености възрастови затруднения. 
Когато познаваме техните характери по-лесно и адекватно отговаряме на възникналите 
проблеми от всякакво естество. Най-важно в учителската професия е да не се отказваш 
никога и да продължаваш да се обучаваш защото обучението не е едностранен процес.


