Даниел Иванов Цеков
Аз съм учител и всеки ден благодаря на Бог затова!

Профил
АДРЕС
5922 с. Обнова, общ. Левски ул. ,,Заря" 18
ОУ ,,Неофит Рилски"

И-МЕЙЛ
dani_1bg@abv.bg

МРЕЖИ
Сайт:
Facebook:
Instagram:
LinkedIn:

УЧИЛИЩЕ
ОУ"Н.Рилски"

КЛАСОВЕ
УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ
Проект "Твоят час" /

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ОУ ,,Марин Дринов

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
ССВУ ,,Георги Измирлиев

БАКАЛАВЪР
ВТУ ,,Св. Св. Кирил и Методий
Начална училищна педагогика Бакалавър

МАГИСТЪР
ВТУ ,,Св. Св. Кирил и Методий
Предучилищна и начална училищна педагогикаМагистър

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА
старши учител
Учител в ЦДО
15/09/1995 - 15/09/1996
НУ '' Кирил и Методий'', с.Гиген , възпитател
15/09/1998 - 01/11/2011
НУ '' Кирил и Методий'' и СОУ ''Асен Златаров '', с.Гиген , възпитател и учител

16/09/1996 - 31/08/1997
НУ '' Кирил и Методий'', с.Биволаре , възпитател
15/09/2015 - 15/06/2017
ОУ '' Св. св. Кирил и Методий'', с. Ясен, учител
15/09/2017 - 22/04/2019
ОУ ''Неофит Рилски '', с. Обнова, учител и учител ЦДО
16/03/2015 - 14/09/2015
ОУ ''Христо Ботев '', с. Пелишат, учител

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ
17/12/2006
Работа с компютри и ИТ за 1-4 клас

УДОСТОВЕРЕНИЕ
01/12/2015
Актуални проблеми на обучението и възпитанието по БДП в СОУ и детската градина

УДОСТОВЕРЕНИЕ
02/06/2018
Използване на интерактивни форми и методи в образователния процес за стимулиране на
логическото мислене, въображението и паметта на учениците.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
01/03/2011
Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС
12/11/2018
Пета професионално-квалификационна степен

УДОСТОВЕРЕНИЕ
25/11/2018
Приложение на дигиталните технологии в началното образование.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
17/06/2016
Формиране на дигитални умения у учениците в начална училищна възраст за учители от
1 до 4 клас
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Оценка на учениците
РАЗБИРАТЕ ЛИ ПРЕПОДАДЕНИЯ ВИ МАТЕРИАЛ?
0
%

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Да си учител е призвание и мисия.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
За мен като учител е от изключително значение активността и участието на всички
ученици в образователния процес. Всички мои усилия в класната стая са насочени в тази
посока. От психологическа гледна точка човек запомня най-добре това, което преживее
емоционално. Подбирам и използвам методи и средства, които повишават положителния
емоционален заряд на учениците.Съвременните деца израстват с компютър лаптоп
таблети и смартфон. Затова и аз използвам тези така привлекателни за учениците
джаджи, но търся създавам и използвам образователни приложения с тях.Игровизация.
Съобразявайки се с особеностите на детската психика и факта ,че водеща дейност в
началната училищна дейност е играта, аз също я използвам в часовете си. Особено
подходящи са електронните образователни игри.Интеракция. Доближаването на
изучаването до реалния живот е от важно значение за ефективността на ученето. Децата
се нуждаят от това да наблюдават, да експериментират, да извличат информация и да я
обобщават. Освен учене извън рамките на класната стая, това може да се осъществи и
благодарение на възможностите на информационните технологии. С тази цел използвам
презентации, видеоклипове и електронни ресурси:Ролева игра. Децата имат нужда от
разнообразни по вид дейности а този метод е много подходящ за деца с изявени
артистични заложби. Използвайки този метод, децата влизат в роля разиграват ситуации,
симулират явления според зададената от мен тема и в зависимост от целите на
урока.Учене чрез откриване. Една от характеристиките на съвременното образование е
самостоятелното търсене и откриване на нови знания и опит от страна на учениците.

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. По този начин по-лесно и успешно достигам и до самите деца и
техните потребности. Стремя се да имам индивидуален подход към всеки ученик и да му

помагам да достига по-високи резултати.

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.

