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Аз съм учител по история от 2004 година и в рамките на моята учителска практика се стремя
ежедневно да задълбочавам професионалната си експертиза като историк, както и да обновявам методологията и интерактивните си инструменти в класната стая. Стремежът ми да актуализирам и
подобрявам преподавателските си умения получи допълнителни импулси от участието ми в "Заедно в
час" (2013-2015), "Училищни чудеса" (2013-2020), Лятна Старт Академия в ромския квартал Факултето (2017-2018), както и от обучението ми в множество педагогически семинари. От 2015 година преподавам в ЧСУ "Увекинд", където интегрирам две образователни програми - националната учебна програма на МОН по история и IB MYP - Individuals and Society, and DP - History.
Какъв е личният смисъл, който Вие влагате в думата “демокрация”?
Демокрацията е крехък баланс на постигане на консенсус между различни гледни точки. За да има
здрава и функционираща демокрация в едно общество трябва да има споделени ценности като свободата на личността и правото на живот и собственост. Силата и слабостта на демокрацията е в култивирането на уважение към различните перспективи и осъзнаването на важността на ролята на всеки
човек в обществения и политическия живот.
... а в образованието?
Образованието е ключова сила за всеки човек в реализирането на своя успешен житейски проект. Образованият и критично мислещ човек намира изход и решения в проблемна ситуация и не се страхува от
предизвикателствата на живота. Уроците по история, според мен, имат ключово значение за изграждането на морален и ценностен компас сред младите хора, за да различават добро от зло, истината от
лъжата, за да действат честно и справедливо, с уважение към достойнството на хората и общностите. Внимателно планинираните и ангажиращи вниманието уроци по история възпитават учениците да
поемат отговорност за действията си и да осъзнават последствията от тях. Мълчанието, апатията, дискриминацията, дезинформацията и пропагандата са реални опасности пред съвременното
общество, на които учениците и учителите трябва осъзнато да противодействат, за да не се повтарят кошмарите на миналото.
Актуално събитие с Ваше участие, за което искате да споделите?
„Благата дума трогва, а добрият пример привлича“ – тези думи на митрополит Неофит Видински
(1868-1971) ме вдъхновиха заедно с моите приятели и съмишленици от Двери да направим документален филм в памет на един забравен добротворец. С благото си слово, състрадание и грижа за бедните,
страдащите и онеправданите митрополит Неофит Видински се превръща в контрапункт на бездушието, бездействието, апатията и става българският пример за добротворец на двадесетото столетие.
През 2018 г. публикувах научно-изследователска статия за ролята на митрополит Неофит Видински
за развитието на социалната благоготворителнст във Видинския край (1919-1939) в сборника "Изследвания и материали за Видин и региона. Т. 3. "
Текстът на статията е достъпен на:
https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,392/catid,145/id,67923/view,article/
Линк към филма "Добротворецът"
https://www.youtube.com/watch?v=9UmiSyGq27Q
От 28 април до 1 май 2022 г. ще участвам на годишната конференция на европейските учители по история EuroClio Annual Conference: “What is History for?”
https://euroclio.eu/event/euroclio-28th-annual-conference-what-is-history-for/

