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1. Име, презиме, фамилия: Ваня Тодорова Костадинова
2. Дата на раждане: 07.01.1983 г.
3. Гражданство: Република България
4. Месторабота: Основно училище „Николай Петрини", гр. Ямбол
5. Длъжност: възпитател
6. Образование: висше
7. Ниво по национална класификация: магистър
8. Специалност: Начална училищна педагогика с чужд език
9. Общ трудов стаж: 13 години
10. Педагогически стаж: 8 години

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
• Дати (от-до)
2001 г.-2005 г.
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
• Наименование на придобитата
квалификация
Начална училищна педагогика с английски език
* Дати (от-до)
2005 г.-2008 г.
• Име и вид на обучаващата
или образователната организация - ПУ „Паисий Хилендарски“
• Наименование на
придобитата квалификация- Управление на социалните дейности с деца и
юноши



• Дати (от-до)

2005 г.



• Име и вид на обучаващата



или образователната



Организация – PONS Bulgaria



• Наименование на



придобитата квалификация – сертификат за семинар „Prime English with



Primary Colours and Join Us for Join In“



• Дати (от-до)



• Име и вид на обучаващата



или образователната



Организация – МОН-Национален педагогически център



• Наименование на



придобитата квалификация – курс на обучение „ Базови и специфични



компютърни умения на учители“



• Дати (от-до)



• Име и вид на обучаващата



или образователната



Организация – Фондация Европартньори 2007



• Наименование на



придобитата квалификация – сертификат за завършен курс „ Мениджмънт на училището“

2006 г.

2007 г.



• Дати (от-до)

2008 г.



• Име и вид на обучаващата



или образователната



организация – Оксфорд Център- Бургас



• Наименование на



придобитата квалификация – сертификат за семинар „ Trinity College Exams“



• Дати (от-до)



• Име и вид на обучаващата



или образователната



организация – Интернет Пиар



• Наименование на



придобитата квалификация – онлайн курс на обучение „ Победителите не са



хора, които никога не са се проваляли, а хора, които никога не са се отказвали.



Мотивация 2.“



• Дати (от-до)



• Име и вид на обучаващата



или образователната



Организация – Нимеро ООД



• Наименование на



придобитата квалификация – сертификат за обучение с образователен софтуер „Envision“

2015 г.

2016 г.



• Дати (от-до)

2016 г.



• Име и вид на обучаващата



или образователната



Организация – Институт за следдипломна квалификация – Отделение при УНСС



• Наименование на



придобитата квалификация – семинар на тема: „Управление на дисциплината в



класната стая“, за което са присъдени 1 квалификационен кредит.



• Дати



• Име и вид на обучаващата



или образователната



Организация – Русенски университет „ Ангел Кънчев“ Русе



• Наименование на



придобитата квалификация – Удостоверение за завършен курс по Методика на



обучението на децата и учениците по БДП в 1 – 4 клас , с получени 2 кредита.

2016 г.

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
Въвеждането на целодневна организация в началния етап на

обучение е потребност, предизвикана от динамичните обществени
процеси, високите изисквания на обществото пред учителите и
отредената мисия на училището да създаде условия за
безпроблемно адаптиране на детето за приемане на новата му роля -

ролята на ученик.
С целодневното обучение имам за цел 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 учениците за учене ;

- осигуря ефективна образователна среда;
Ролята ми на възпитател във възпитателно-образователната
дейност подпомага процеса на самоподготовка на учениците,
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 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 и физическа активност, самоподготовка и
занимания по интереси.
Групата се състои от 27 ученици от две паралелки на I клас. Осъзнавам, че
освен с различията в индивидуалното развитие на всеки ученик,
трябва да се съобразявам и с различията, произтичащи от това, че
децата идват от различни паралелки. Това поставя на дневен ред
въпроса за сформиране на една нова общност.
Предлагам плавна адаптация на учениците към новия формат на групата,
позволявам лесно установяване на контакти и формирам приятелски
отношения.

Организиран отдих и физическа активност
Тук е включен и организираният обяд на учениците в столовата на училището.
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 взаимноотношения.
Всичко това способства за формиране на социалната зрялост на
ученика. Много често обаче, в хода на общуването, децата проявяват
агресия, затормозяване или възбудимост. Понякога детската 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.

* Самоподготовка
Самоподготовката е логическо продължение на урочната дейност. В тези часове осъществявам
затвърдяване на знания,
умения и отношения с активното участие на учениците.
* Занимания по интереси
Заниманията по интереси включват разнообразен набор от достъпни и забавни дейности. Играта е една
от основните и има 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.
Като педагог осъзнавам, че развитието на уменията и компетентностите ми трябва да са в унисон с
изискванията на съвременното общество. Старая се да се запознавам с новостите относно целодневното
обучение, полагам усилия да внедрявам нови методи и техники на възпитателска ми дейност. За мен,
определящ фактор за ефективността на работата ми е прогреса на учениците от моята група.

