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,,Ако гледаш 1 година напред-посади цвете,ако гледаш 10 години-

посади дърво, а ако гледаш 100 години напред- образовай хора’’.

Училището, в което работя



За мен:

Образование
През 2009 г. завърших средното си образование в СОУ ,,Ангел
Каралийчев”
От 2009 до 2013 г. В ВТУ ,,Св.Св. Кирил и Методий” изучавах
педагогическата си дейност с специалност ,,География”
Практикувах три месеца като учител по География в
,,Старопрестолна гимназия по Икономика’’ в гр. Велико
Търново
В момента изпълнявам длъжност, като- младши възпитател в
СОУ ,,Ангел Каралийчев” на 5 и 6 клас
Владея чужди езици- руски (говорим) и английски ( средно
ниво)



Дейности и задължения на възпитателя:

В училищните занимални възпитателят подпомага учениците
при усвояване на преподадения учебен материал
Възпитателят организира цялостния режим в учебните
заведения
Дейността на възпитателя е да се грижи относно храненето, 
почивката и хигиената на децата
Организира свободното време на децата
Чрез дейности с различна насоченост (физически, умствени, 
музикални, художествени) развива някои способности и умения
на децата
Планира и осъществява екскурзии и културни мероприятия
Възпитателят работи с различни дидактични материали и
нагледни пособия, видео- и аудио – техника
Работната среда е динамична и изпъстрена с различни
ситуации, свързани с взаимоотношенията между учениците, 
между тях и възпитателя



Какво се изисква от мен?

Отлично състояние на говорен апарат, зрение и слух
Желание да се помага на деца и умение за общуване
Педагогически усет и такт
Умение за правилен анализ и оценка на ситуацията
Работата на възпитателя също така изисква непосредствени контакти
с преподаватели , психолози , помощен персонал, деца и подители



Дейности по интереси:

По програма ,,Опознай света” провеждаме различни занимания като-
гледане на филмови презентации,свързани със дадена държава
или континент, четем различни статии от дадени енциклопедии, 
играем на игри - ,,столици и държави”, ,,създай пътешествие до
дадена страна или местност” и мн. др.



Самоподготовка



Занимания по интереси



Занимания по интереси



Информация за връзка:

адрес: гр. Стражица, ул. Крим 5
телефон за връзка: 088 4299229

e-mail: Savova_90@abv.bg


