МАРИЕЛА ЕМАНУИЛОВА СУВАНДЖИЕВА
ОБРАЗОВАНИЕ:
1994 -1999 година – Магистър по история и география- ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий”.
2007- 2009 година – Магистър по психология- ВТУ „Св. Св. Кирил и
Методий”.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ:
2010 година -Трета професионално- квалификационна степен- Департамент за информация и
усъвършенстване на учители- СУ „Св. Климент Охридски“.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:
От септември 2017 година – Старши учител обучение на ученици 5-12 клас по учебни
предмети: география и икономика, история и цивилизация 97 СУ „ Братя Миладинови“ –
гр. София.
2001 – 2017 година – Старши учител по география и икономика ОУ „Иван Вазов” – гр. Горна
Оряховица.
2000 - 2001 година – Учител по история и география Техникум по ЖП транспорт и транспортен
мениджмънт- гр. Горна Оряховица.
1999 - 2000 година – Учител география СОУ „Георги Измирлиев”- гр. Горна Оряховица.

ПУБЛИКАЦИИ :
„Аз описвам държава по снимков материал” –Интердисциплинарен прочит на пейзажа,
Регионален инспекторат по образование Велико Търново,2007.
Един вариант на нетрадиционен обобщителен урок на тема:” Южна и Северна Америка”,
Списание – Обучението по география брой 5/ 2004.

УСПЕХИ НА УЧИТЕЛЯ:
Грамота за принос в образователното дело в Община Горна Оряховица като най- добър млад
учител за 2007/2008 година.
Поощрителна награда в национален конкурс за учители на тема: „Добри педагогически
практики по гражданско образование”, 2003.
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:
Проект "Моите предци на война - Втора световна война 1939-1945 "Национална програма
„Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна
среда“.

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ:
В основата на работата ми като учител стои желанието ми да подготвя младите хора за
успешна реализация в живота. Ние живеем във времето на информационните технологии.
Информацията залива обществото. Днес вече не е толкова важно каква част от нея ще
запомним, а каква ще възприемем, обработим и използваме в живота. В това се състои
днешното образование – да подготви младите хора за съвремието.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:
В стремежа да се разберат потребностите на всяко едно дете е важно да се стимулират
уменията на децата. Важно е и създаването на позитивна атмосфера в клас. Но също така
децата трябва да се научат да спазват правила и да зачитат правата на другите, както и
авторитета на учителя.
ОБРАТНА ВРЪЗКА:
Обратната връзка с родителя е важно условие за ползотворна и ефективна работа. Взаимното
доверие позволява нормална комуникация между децата и родителите от една страна, и
между децата и учителите от друга. В случай на проблеми, учителите могат да разчитат на
подкрепата на родителите за усвояване на материала. От друга страна, родителите могат да
идентифицират проблемни области и да подпомогнат учителите за изграждане на
индивидуален подход към всяко дете.
САМОНАБЛЮДЕНИЕ:
Поемането на отговорности към децата и създаването на интересни и различни за тях
ситуации е предизвикателство, но и успешна формула за работа. Обичам професията си,
работата с деца и ежедневните събития, свързани с тях. Наградата за учителският ми труд е
най-вече от съхранената обич и уважение на пораснали и реализирани по целият свят мои
ученици.

