Интервю с
учител

Г-жа Тоня
Димитрова
Суперсили: търпение, креативност,
чувство за хумор

Г-жа Тоня Димитрова е млад и ентусиазиран учител,
който се стреми да изгради знаещи и можещи ученици
чрез своя висок професионализъм, огромни дози търпение
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 Димитрова в това кратко интервю.
1.Представете се, като ни разкажете повече за Вас и
работата като начален учител.
Семейна съм, имам 2 деца. Момче във 2-ри клас и момиче на
4г. Работя като начален учител от 3 години, правейки го с
невероятно удоволствие.
2.Кои са нещата, които Ви мотивират и вдъхновяват в
работата? Защо избрахте учителската професия?
Детският смях! Удовлетворението, което изпитват децата,
когато се справят добре - това е моята мотивация и моето
вдъхновение. Тъй като самата аз съм израснала в семейство
на начални учители, любовта към професията и към децата
винаги ме е съпровождала.
3.Споделете любима история с Ваши ученици.
Историите са много, всеки ден е цветен и различен. Любим
момент за мен е когато се завърнем в училище от ваканция.
Децата ме прегръщат, радват се - еуфорията е голяма.
Веднага си проличава при кого са прекарали почивката,
понякога ме наричат "мамо", а друг път – "бабо". Настава
голяма забава.
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4.С какви трудности се сблъсквате най-често в процеса
на обучение?
При срещата с нов материал се случва децата да се затруднят,
разстроят или откажат. Най-трудният момент е да ги
мотивираш и да ги накараш да вярват в себе си.
5.На какви (иновативни) методи и подходи залагате в
работата си?
Комбинация от традиционни похвати и нови методи и
ресурси, предлагани от разнообразни интернет платформи.
Изпробвам и проучвам различни подходи, като се опитвам да
отсея най-подходящите за малките ученици.
6.Как минава един Ваш ден?
Чарът на учителската професия е в това, че всеки ден е
различен!
7.Как успявате да спечелите доверието на учениците и
родителите?
Не знам дали успявам, но се старая. Първо аз подхождам с
доверие и откритост към учениците и техните родители.
Децата са изключително сензитивни и усещат кога човек е
искрен с тях и кога са истински обичани.
8.Как бихте описали себе си като личност?
Пряма, самокритична, търпелива, положително настроена.
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9.Защо родителите трябва да се насочат към
НУ „Васил Левски“
На първо място разполагаме с невероятен екип от
професионалисти. Училището е начално и много по –
спокойно от училищата, в които има и големи ученици. Част
от родителите се притесняват, че децата трябва да сменят
средата след четвърти клас, а не бива! Малчуганите са
социални, лесно адаптивни и смяната на средата е
положителна и полезна за тях! Предимствата на материалната
база са очевидни. Атмосферата, в която учениците прекарват
голяма част от деня си, следва да бъде приветлива и да им
позволява да се чувстват добре. Интериорът в класната стая
влияе върху тяхната академична мотивация, ентусиазъм и
концентрация. Интерактивните дъски във всяка стая
позволяват достъпа до разширена база учебни данни и
превръщат процеса на обучение в увлекателно преживяване
за децата. Разполагаме с прекрасни условия за спорт и отдих.
На сайта на училището и на фейсбук стрницата може да се
видят снимки и видеоклипове, които ще Ви помогнат да се
потопите в атмосферата на НУ "Васил Левски"
10. Какво е Вашето послание към децата и техните
родители?
Постъпването в първи клас е един от най – запомнящите се
моменти както за децата, така и за родителите им. Децата Ви
ще пораснат неусетно, ще започнат малко по малко да
изграждат собствен живот и свят, ще научават все повече и
повече неща. Подкрепяйте и тях и нас – техните учители,
защото без Ваша помощ и подкрепа, за нас би било
изключително трудно. Деца, дерзайте! Вие сте умни, можещи
и знаещи! Ние ще Ви помогнем да надградите знанията и
уменията си и да придобиете нови! Предстои Ви една година
изпълнена с много вълнение и незабравими мигове,
насладете ѝ се!
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