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ТЯНКА ГЕОРГИЕВА

Преподавател
—
Биология и здравно образование;
Химия и опазване на околната среда
—
Професионална гимназия по
каменообработване-с. Кунино

Образование

Придобита магистратура в ПУ
„Паисий Хилендарски“ –
Педагогика биология и химия.
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Допълнителна квалификация и постижения
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Център за квалификация –
професионална квалификация ресурсен учител;
ТУ Ст. Загора ДИПКУ „Детско-юношеска психология“
ТУ София сектор „Следдипломно обучение – „Компютърни технологии“
и „Методика на обучението по БДП 5-8 клас“
МОН и НПЦ, Физика, астрономия и методика на обучението по
физика, Модул „Физика“ за учебен предмет в5 и 6 клас „Човека и природа“
МОН и НПЦ, Windows XP, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. Базови и
специфични компютърни умения на учители по направление Химия и ООС и
Биология и здравно образование.
Център за професионално обучение към СПСПД ФИЦЕ-България
професия „Сътрудник социални дейности“, специалност „Социална работа с
деца и семейства в риск“
Обучителен курс на тема „Работа с деца с поведенчески проблеми.
Предизвикателно поведение“, проведен от ФИЦЕ-България и Терапевтични
общности-България.
Обучителен курс на тема „Принципи на психо-социалната работа с
младежи, които употребяват психоактивни вещества. Иновативни
подходи и методи.“, проведени от ФИЦЕ-България
Обучителен курс на тема „ Особености преподаването на деца и
ученици от XXI век“, проведено от фондация „Кузманов“

Защо избрах професията?
Имах много добри учители, но две от тях определиха моя
професия – учителката ми по Български език и литература и
класната ми ръководителка в 11клас.Те ни показаха, че ние
можем да постигнем много от нашите мечти, но е необходимо да
притежаваме множество знания и да работим неуморно, да не се
отказваме, а когато срещаме затруднения да знаем как да
потърсим помощ и съдействие. Те ме научиха да вярвам в себе
си, да искам, да знам, да мога и да го постигна! Показахха ни
колко е важо бъдем комуникативни, да изказваме свободно
мнението си, да имаме силна, вътрешна вяра и убеденост, че
можем да се справим, да знаем как да изразяваме благодарност
и оказваме съдействие. Никога няма да забравя часовете по
литература и часа на класния ръководител. Много исках да
приличам на тях, да умея до говоря, да подкрепям и насърчавам,
да знам, че е важно да даваш най-доброто не само заради себе
си, а и заради другите, за да постигнат нещо, за което мечтаят.
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Моята мотивация
Философията ми за преподаване се
свежда до поставянето на ученика в
центъра
на
учебния
процес. Учителят трябва да се старае
да мотивира не само учениците, но и
всички останали, които имат някакво
влияние върху учебния материал.
Основополагащо е практическият
подход да върви паралелно с
теоретичния.
Особено
важно
е предаването на реални умения и
нагласи, а не само на сухи знания.
Учителят трябва да бъде преди всичко
човек. Той трябва да вдъхва доверие,
да бъде съпричастен с вълненията и
потребностите на своите ученици, но

същевременно
да
бъде
и
взискателен.
Съвременният
преподавател трябва да бъде много
добре подготвен, да бъде в крак с
всички новости, да бъде обаятелна и
чаровна личност, която да увлича
учениците си, разкривайки им
необятния свят на науката. От него се
изисква
самостоятелност,
предприемчивост,
творчество,
отлични качества за общуване,
адаптивност,
организираност,
аналитичност, способност за трезва
преценка и постоянен стремеж към
усъвършенстване. Да покаже на
децата кои са големите цели и как да
ги постигнат. Да успее да ги убеди, че
най-добрата
инвестицията
е
образованието.

