
Добрият учител умее да бъде себе

си, да носи светлина, да вдъхновява

и все пак да е водач на толкова

различни един от друг хора.
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ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
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I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:

• Име, презиме и фамилия: Гюлфие Бюрханова Неби

• Настояща работа: Професионална гимназия по механизация на селското 

стопанство

„Пейо Крачолов Яворов“, гр. Гоце Делчев

• Адрес: с. Блатска, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград

• Рождена дата: 7 октомври 1996 г.

• Образование: Висше, степен бакалавър

• Заемана длъжност: учител

• Педагогически стаж: 2 години и 11 месеца

• Информация за връзка: gulfie1996@abv.bg



II. ОБРАЗОВАНИЕ

• Образование: висше - ЮЗУ “Неофит Рилски“ – гр. Благоевград

• Специалност: бакалавър Приложна лингвистика

• Диплома № 528103/11.07.2018 г.

• Серия ЮЗУ-2018

• Професионална квалификация: преводач по английски и френски

език с педагогическа правоспособност

• Придобити умения: Превод на документи, литература от Английски

език на български език и обратно, превод на документи, литература от

френски език на български език и обратно. Придобита педагогическа

правоспособност.

• Длъжност: Учител по чужди езици в

ПГ по МСС „ Пейо Кр. Яворов“ гр. Гоце Делчев

• Педагогически стаж: 2 г. и 11 м.

• Педагогически стаж в текущото учебно заведение: от 27.04.2018 г.

до момента.



III. КВАЛИФИКАЦИИ

Участие в квалификационни курсове

Удостоверения и сертификати:

• Обучение от Център за междуетнически диалог и толерантност

„АМАЛИПЕ“ на тема: „Интеркултурното образование като

средство за превенция на отпадането от училище“

• Тематичен курс : „Работа с родители в мултикултурна среда:

активизиране на родителите. Иновативни практики за

подобряване взаимоотношенията с родителите“ –

Удостоверение № VI-0092/11.09.2019г.

• Тематичен курс: „Смесено обучение (Blended Learning)“ и

Обърната класна стая (Flipped Classroom) като подходи в

чуждоезиковото обучение. - Удостоверение № 0000000180/

19.04.2019г.



IV. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

• Всички ученици са способни да учат и да постигат високо ниво на

компетентност, когато учителите се съобразяват с техните

очаквания;

• Учениците, учителите и родителите заедно поемат отговорност за

обучението;

• Непрекъснат диалог между ученици и учители за качеството на

процеса на обучение и неговото усъвършенстване;

• Опознаване на ученика и развиване на неговите потребности.

• Прилагане на голямо разнообразие от дейности за мотивиране на

учениците за учене, както и за стимулиране на тяхното творческо

мислене и въображение.

• Изучаването на чужд език никога не може да бъде завършено.

Езикът изисква грижи и внимание в течение на целия ни живот.



V. Методическа дейност

• Използване на разнообразни и нетрадиционни методи за

обучение поощрява и развива индивидуалните качества и

умения на всеки ученик, развива пропорционално всички

видове интелигентност и стимулира инициативност,

любознателност, задоволство и високо самочувствие от

постигнатите резултати;

• Изнасяне на открит урок през учебната 2018/2019 година по

френски език на тема „Joeux anniversaire“.

• Участие в интердисциплинарен урок през учебната 2020/2021

година на тема „143 години от освобождението на България“

.Представяне на отношението на Франция към войната.

• Изнасяне на открит урок през учебната 2020/2021 година по

френски език на тема „Quelle journèe“.

• Водене на група по проект „Подкрепа за успех“ за учебната

2020/2021 година.



V. Извънкласни дейности

• Организиране на тържество по случай Европейски ден на 

езиците през учебната 2018/2019 година.


