Виктория Атанасова Георгиева
Учителският труд изисква творческо вдъхновение. Учителят е автор, организатор,
режисьор и изпълнител на учебно възпитателната работа. В клас той твори, но и
хладнокръвно пресмята всяко свое действие. Учителят е творчески работник. Той
непрекъснато търси най-рационалните пътища за постигане на възпитателните и
образователни цели на всеки урок. И върховете на творческите му способности се
очертават от постиженията на учениците. Във всяка професия има благородство и то се
изразява във всеотдайното служене на обществото. Но благородството на учителската
професия се усилва от това ,че е пряко свързана с възпитанието и обучението на
бъдещите поколения, които ще осъществят идеалите на своите предшественици. Няма
по-благородна задача от тази да раздадеш себе си на другите, да отдадеш всичките си
сили за тяхното идейно, нравствено,интелектуално и естетическо изграждане. И няма поголяма награда от тази да видиш себе си, отразен в другите, които ще те помнят винаги
и ще продължат твоето дело.
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КЛАСОВЕ
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УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
Български език и литература,Математика,Околен свят,Изобразително
изкуство,Технологии и предприемачество,Музика,Физическо възпитание и спорт

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
"П.Р.Славейков"

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
ПГХТТ-гр.Ямбол
профил "Лаборант-технолог в хранително-вкусовата промишленост"специалност
"Технологичен и микробологичен контрол"

БАКАЛАВЪР
Инженер-технолог-ТрУ-Ст.Загора

МАГИСТЪР
Магистър-инженер технолог-ТрУ-Ст.Загора

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

учител в ГЦОУД
С целодневното обучение целя да; осигуря системна квалифицирана помощ при
подготовка на уроците на ученика; повиша качеството на обучение на
учениците;формирам умения за самостоятелна работа; усъвършенствам уменията за
работа в екип; мотивирам за учене през целия живот; осигуря ефективна образователна
среда.Ролята ми на възпитател във възпитателната дейност помага процеса на
самоподготовка на ученците,формира социални умения и навици за самостоятелно
учене.За да стане ученето самостоятелна и увлекателна дейност,помагам на учениците
да се самоорганизират и да работят самостоятелно; създавам ситуации, които да помагат
на учениците да планират и подбират рационални начини за дейност; помагам да
планират дейността си и да разпределят времето за работа; формирам умения да
организират работното си място; Времето, прекарано в занималнята, включва три
основни дейности: организиран отдих, самоподготовка и занимания по интереси.
Организиран отдих 1.По време на отдиха моите ученици имат възможност да се
разтоварят от учебната дейност. През този период от време децата общуват свободно.
Детското поведение включва поредица от различни форми на общуване: избор на
партньор, пораждане на симпатии и антипатии, групиране и създаване на
взаимоотношения. Всичко това способства за формиране на социалната зрялост на
ученика. Много често обаче, в хода на общуването, децата проявяват агресия,
затормозяване или възбудимост. Почти всяка детска игра завършва с конфликт,
неодобрение или несъгласие, съпроводена е с бурна, често невъздържана
емоционалност. В този момент, аз като възпитател, се намесвам с цел да овладея
напрежението между участниците в конфликта. В такива ситуации се старая да
предложа различни механизми, за да разреша недоразуменията между учениците. 2.
Самоподготовката е логическо продължение на урочната дейност. В тези часове
осъществявам затвърдяване на знания, умения и отношения с активното участие на
учениците. Водеща е самостоятелната дейност, чрез която се създават условия за
устойчивост на знанията, както и за преноса на тези знания в реални житейски ситуации.
Моята полуинтернатна група е сборна - 27 ученика от II а и II в клас. Основната цел, която

си поставям в началото на учебната година е да формирам умения за самоконтрол и
самооценка.Съобразно с тази цел подготвям и реализирам комплекс от разнообразни
методи и форми, с които акцентирам на нуждата от самостоятелност при писане на
домашната работа. 3. Заниманията по интереси включват разнообразен набор от
достъпни и забавни дейности. Играта е една от основните, които при мен имат
разтоварващ ефект, но едновременно с това я използвам и като средство за овладяване
на основни знания, умения и навици, съобразени с държавните образователни
изисквания. Предлагам на децата разнообразие от образователни игри, занимателни
игри, изкуства/словесно - изпълнителско и изобразително/, наука и спорт. Учениците се
включват в тези дейности с огромно желание.
31/03/2017 - 11/09/2020
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания,Центрове за настаняване от
семеен тип за младежи с увреждания и Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост-гр.Ямбол

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Социални умения и компетенции;комуникативност,креативност,инициативност,емпатия и
асертивност.Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра
работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, организираност,
сътрудничество с учители и родители, коректни взаимотношения с учителския колектив,
добри контакти с ученици и родители, уважение и стимулиране на уникалността и
индивидуалността на всеки ученик.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация на дейности пряко произтичащи от естеството на работа, координация и
сътрудничество с колеги и родители, организиране и провеждане на педагогическата
дейност в съответствие с изискванията.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Умения за работа с операционна система Windows, умения за работа с интерактивна бяла
дъска, умения за работа с MS Office ( Word, Excel, Power Point), умения за работа с
различни интернет приложения

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ
Когнитивно-базирани компетенции насочени към развитие на детето. Организиране на
среда стимулираща детското развитие; съхраняване и грижа за индивидуалността на
всяко дете в колектива на общата група; реализиране на педагогическото
взаимодействие.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
страст към танците; страст към изобразителното изкуство

Квалификации и обучения
КВАЛИФИКАЦИЯ
17/10/2020
"Начален учител"-ТрУ-Ст.Загора

СЕРТИФИКАТ
17/07/2019
Сертификат за успешно проведено обучение по предприемачество

КВАЛИФИКАЦИЯ
02/07/2015
ТрУ-Ст.Загора Факултет "Техника и технологии"-гр.Ямбол"Учител"- природни науки в
прогимназиален V-VII и гимназиален етап VIII-XII/ физически науки;химически
науки;математика;биологически науки/

ДИПЛОМА
04/10/2016
ТрУ-Ст.Загора специалност "Безопасност и качество на храните" Професионална
квалификация Магистър-инженер технолог

ДИПЛОМА
01/08/2015
ТрУ-Ст.Загора специалност "Технология на храните"професионална
квалификациИнженер-технолог

СЕРТИФИКАТ
31/05/2018

Център за професионално обучение Училища "Европа"-Ямбол

СНИМКИ (6)
квалификации и обучения

Оценка на учениците
БЕЗ ВЪПРОС
0

%

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Това, което слушам ,го забравям напълно.Това, което слушам и наблюдавам, го помня

донякъде.Това ,което слушам и наблюдавам и относно което, мога да задавам въпроси и
да обсъждам с някого, започвам да разбирам.Това, което слушам, наблюдавам
,дискутирам и правя ,ми позволява да придобивам знания и умения.Това, на което уча
другите ,ме прави майстор.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
С интерактивните методи на преподаване:обсъждане в група,"мозъчна
атака",дискусия,ситуационен метод,"карта на ума",визуализация с постер,учебен
проект,интерактивни игри,методи базирани на ИКТ и др. се стремя да обхвана всички
деца от групата чрез – фронтални групови и индивидуални занимания и да накарам всяко
дете да се чувства специално. Да се използват материали за работа съобразно
възможностите и уменията на децата. Дидактичните подвижните и музикалните
занимания осигуряват по-благоприятна обстановка за учене чрез игра. Важно условие за
усвояване на знания и умения е детето да види и да усети. За това помагат
наблюдението и демонстрацията. За развитието на нагледно-образното и логическо
мислене могат удачно да се използват разказът и беседата.

ОБРАТНА ВРЪЗКА
Изключително важно е учителят да има връзка с всеки от родителите на своите ученици
защото в тази възраст е важно за подрастващите да живеят в свят с уеднаквени
ценности. Стремя се да имам индивидуален подход към всеки ученик и да му помагам да
достига по-високи резултати.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ
Ученето през целия живот е начин на мислене – всеки от нас трябва да бъде отворен за
нови идеи, решения, умения или поведение. Разбирано като системен процес, то е
насочено към самия учещ и неговите потребности за личностно и професионално
развитие. В краткосрочен план си поставям цели: Самостоятелно изучаване на графични
програмни продукти и уеб инструменти, с който да подобря оформлението на учебните
материали, които ползвам. Запознаване с методична литература.Провокиране интереса
на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на информация.
Насочване вниманието на учениците върху използването на информационните
технологии в тяхното образование по всички учебни предмети – подбор на информация,
презентации, селекция. В дългосрочен план: Посещаване на курсове и обучения в
областта на педагогиката, методиката на преподаване по информатика и
информационни технологии и други. Усъвършенстване на уменията за планиране подбор
на подходящи, нови и интересни методи, средства и материали, подходящи за
съответната тема. Развитие на други иновативни методи на обучение.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ
Обичам да работя с децата и това е едно от нещата което ми дава сили и ме мотивира за
постоянно повишаване на квалификацията ми и усвояване на нови компетентности.
Създаването на провокативни и различни ситуации спрямо децата развиване на
умението им да мислят и решават казуси е моя мисия. Мислещите деца стават можещи и
имат умения за адекватно приспособяване в социалната среда. Изграждането на
приятелски отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя е верния
път за постигане на високи и качествени резултати в работата. Изграждането на
позитивна среда в която децата и родителите да се чувстват спокойни и уверени че се
предлага най-доброто за тях им дава положително отношение към професията на
учителя.

