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Г-жа Галя Кунчева е опитен и авторитетен учител, който
се стреми да изгради знаещи и можещи ученици чрез своя
висок професионализъм, огромни дози търпение, упоритост
и индивидуално внимание и грижи към всяко дете! През
учебната 2022/2023г. тя ще бъде класен ръководител на
бъдещите първокласници. Запознайте се с г-жа Кунчева!

Представете се, като ни разкажете повече за Вас
и работата като начален учител.
Казвам се Галина Кунчева. За мен най-важната задача
на учителя е да помогне на учениците си да видят
своята индивидуалност и призвание, да добият
увереност в способностите си, да развият качества,
които ще им помогнат да бъдат успешни и щастливи.
Затова той трябва да е оптимист и да вижда найдоброто в тях.
Кои са нещата, които Ви мотивират и
вдъхновяват в работата? Защо избрахте
учителската професия?
,,Ако ви е тъжно, вгледайте се в очите на децата, това
винаги ще ви накара да се усмихнете.“
Игривите пламъчета в детските очи ми дават сили и
осмислят моя труд. Тези очи всеки ден ме гледат с
доверие и любопитство. Избрах тази професия, защото
се надявах, че тя ще е подходяща за мен и ще ми носи
удовлетворение. Мисля, че не съм сгрешила. Исках да
работя с деца именно на тази възраст. Възраст, в която
те вярват, че всичко е възможно, имат безброй мечти и
опознават света на по-високо ниво.
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Споделете любима история с Ваши ученици.
Нямам любима. Много обичаме да се забавляваме.
Шегуваме се. Споделяме си истории. Обичаме
природата. Творим. Учим се взаимно. Преодоляваме
трудности. Подкрепяме се. Понякога имаме и проблеми,
но се опитваме да ги решаваме заедно.
С какви трудности се сблъсквате най-често в
процеса на обучение?
Във всяка професия има трудности. В учителската не са
малко. Ако мога, ги преодолявам, ако не мога, ги
заобикалям.
На какви иновативни методи и подходи залагате в
работата си?
Важен е процесът, важен е резултатът, важен е
ученикът. Старая се да има баланс между традиционните
и иновативните. Съобразявам ги с целите, ситуацията,
учениците. Всяко дете е различно, учи, мисли, чувства
по различен начин. Понякога изобщо не мисля за
методите.
Как минава един Ваш ден?
Няма да кажа, че съм отдадена само на професията си.
Много ще е тъжно децата да имат такъв учител.
Учителят трябва да има и други интереси, за да не е
скучен. Всеки ден е различен и изпълнен с емоции.
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Как успявате да спечелите доверието на
учениците и родителите?
Самонадеяно е да мисля, че успявам да го спечеля
напълно. Това е дълъг и постепенен процес. С
искреност.
Каква е вашата личност?
Не ми се иска да разказвам всичко себе си. Мисля, че
предишните отговори разкриват част от характера ми.
Защо родителите трябва да се насочат към НУ
,,Васил Левски“?
Уютно е и гостоприемно. Разполага с модерна
материално-техническа база и отлични условия за
учебен труд, спорт, игри и отдих.
Какво е Вашето послание към децата и техните
родители?
Уважаеми родители, заповядайте да разгледате нашето
училище! То има прекрасно преимущество - тук учат
деца само от една възрастова група. Това гарантира
спокойствие, повече внимание, подкрепа и формира
самостоятелност. Полагаме всички усилия след
завършване на нашето училище учениците ни да бъдат
достатъчно подготвени, уверени и спокойни, за да се
адаптират към новата среда и да постигнат успех.
Мили деца, когато прекрачите прага на училището,
направете го смело и без колебание! Нека желанието,
волята и усмивката бъдат винаги с Вас!
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