Поштовани ,
Пријављујем се на конкурс који је објавило Удружење професора француског језика Србије за
место председника или потпредседника или секретара . Зовем се Тамара Теофиловић , живим у
Београду . Дипломирани сам професор француског и шпанског језика , завршила сам и педагогију.
Магистрирала сам у Немачкој , у Берлину , на престижном Хумболт Универзитету .
Већ дуже време радим као замена или на одређено време у основним школама , као и у
гимназијама на територији Београда . Било је и дужих периода када нисам радила , јер сам тада
била у другом стању . Сматрам да имам доста искуства у раду са децом свих узраста , волим свој
рад , добар сам педагог и стручњак. То могу да Вам потврде и директори школа у којима сам
радила , као што је директор Маријана Стефановић основне школе „Бранислав Нушић“ на
Вождовцу .
Преводила сам документацију за Министарство Спољних Послова против признавања
независности Косова на француски језик .
Имам преко пет година искуства у раду у просвети , положила сам и испит Б2 на Гете- Институту за
немачки језик и на основу тога сам предавала и немачки језик у пар основних школа .
У слободно време се бавим хуманитарним радом .
Волела бих да својим ангажманом , радом и искуством допринесем што већој промоцији
француског језика у нашом образовном систему у оквиру Удружења , због чињенице да се
нажалост што мање ученика опредељује за учење француског језика . Промовисали бих његово
учење , тако што бих организовала одлазак наставника у предшколски систем који би деци
млађег узраста дочарала лепоту учења овог страног језика , по могућству дељење уџбеника ,
рекламних летака да би се ученици и њихови родитељи упознали са лепотама Француске и
осталих земаља где се језик употребљава , значи да се језик и погодности његовог учења што
више рекламирају . Даље бих покушала , ако за то постоји могућност , да организујем размене
ученика између градова наше земље и Француске . На тај начин би ученици могли да се
међусобно још боље упознају , савладају језик , упознају културу наше земље као и Француске .
Требало би и више организовати такмичења у знању језика , у оквиру којих би могли да добијају
неке стимулативне награде .
Надам се да ћете позитивно одговорити на моје писмо и да ћу ускоро моћи да се појавим на
разговору код Вас у Удружењу .
П.С. Уз писмо прилажем и мој CV.
С великим поштовањем ,
Тамара Теофиловић ( 063/1889666 )
Булевар краља Александра 498 , 11050 Београд

