
Айтен Юнусова Марчева
Преподавателят в прогимназиален етап има нелеката задача да се справи с всички 

пропуски в знанията на младите средношколци. Той трябва да е психическа опора на 
учениците при прехода им от начален към прогимназиален етап; трябва да се съобразява 
с психологическите и физиологични промени настъпващи в организма на учениците през 

този период; да е не само преподавател по предмет но и до голяма степен 
умиротворител. За да успее с всички тези задачи учителят трябва да изпитва обич към 

професията и учениците си а също така и пълна отдаденост.
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Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Доброто бъдещо развитие на всеки човек зависи от неговото правилно възпитание и 
обучение. Това изисква в процеса на цялото детско развитие приоритетни да бъдат 
творческото мислене въображението инициативността и толерантността. Ето защо 

професионалистите – детски учители трябва да: да притежават необходимата 
комуникативност и креативност при обучителните процеси; имат умения за подбор и 
планиране на материалите и средствата; имат умения ефективно да идентифицират 

необходимите потребности от образование и възпитание; осигуряват правото на участие 
на семейството в реализиране на единен възпитателен процес. Цялостната дейност на 
педагога да се определя и насочва към изграждане на оптимизираща среда създаваща 

позитивна нагласа и пълноценна готовност на децата за училище.

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

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.


