ОУ “ Николай Петрини” - град Ямбол

Портфолио на
Жаклин Андриянова Коцева
учител в ГЦОУД
начален етап на обучение

Портфолиото обхваща всички аспекти на дейността ми като педагог. То
презентира личния имидж, професионален стил на работа, кариерно
развитие, ниво на професионално педагогически и дигитални
компетентности, организационни и комуникативни умения и постигнати
резултати.Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и
актуализиране.

Общи сведения
Име: Жаклин Андриянова
Коцева
Образование: висше НУПЧЕ
Местоживеене: гр. Ямбол
E-mail: jak_petrini@abv.bg
Народност: българска

Трудов стаж
Трудов стаж до момента - 1 годинa
01.10.2018г. – 30.08.2019г. – Сугестопедия център гр. Плевен
05.09.2019г. до момента - ОУ „Николай Петрини“ гр. Ямбол

2014г. – 2018г. – ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Велико
Търново
Образователна степен – бакалавър
Специалност - Начална училищна педагогика и английски език

Езици
Майчин език

български

Други езици

Английски

Немски

Четене

отлично

добро

Писане

отлично

добро

Разговор

отлично

добро

Социални умения и
компетенции : отлични
комуникативни умения,
способност за работа в екип,
коректност, отговорност,
организираност,
предприемчивост, адаптивност,
аналитичност, способност за
трезва преценка ;

Оргазнизационни умения и
компетенции : Координация на
дейности, организация на
съвместни дейности,
разпределение на функции и
задължения, инициативност,
креативност, решителност ;

Други умения и компетенции :
Устойчивост на стрес, спазване
на крайни срокове и правила ;

Философия на преподаване

Не всички деца се справят еднакво добре в училище, но това
не означава, че не са умни. Всяко дете притежава различен
тип интелигентност. Моята задача в училище е да открия тези
скрити възможности на всяко дете и да ги развивам.
Предизвикателство и голяма отговорност е да работя точно с
деца в крехката и деликатна начална училищна възраст, да
моделирам характер и поведение, да формирам представа за
света, да получавам уважение и морална награда за труда си.
В ежедневието трябва да бъда не само педагог, но и
психолог, естет, изповедник. Намирам удовлетворение в
постиженията на учениците си, виждайки всяка година
резултатите от съвместната ни работа. Вярвам в силата,
която образованието има, за да промени обществото ни към
по-добро, използвайки новите технологии, но запазвайки и
старите традиции. Отчитам ролята на семейството и търся
съдействието за работата с децата.

Методи на преподаване
Работата на началния учител е динамична, защото той трябва да
познава специфичната методика на учебните предмети в начален
етап, да борави със специфични термини и начини на структуриране
на уроците. Старая се да използвам съвременен подход на
преподаване и комуникация.
•Обогатяване на учебния процес с интересни факти и занимателни елементи.
•Използване на учебно-технически средства и материали, подходящи за постигане на
оптимални резултати в конкретната учебна ситуация.
•Изграждане на общи знания, умения, навици, отношения чрез всеки учебен предмет.
•Формиране на положителни нагласи към ученето като ценност и изграждане на стратегии
за активно и самостоятелно учене през целия живот.

По време на уроците използвам разказ, беседа, наблюдение,
диагностика, интерактивни методи.

Отговорности на учителя
Дейността ми на преподавател е
свързана с изграждането на
добри взаимоотношения с
учениците, родителите,
управленския и административен
персонал на училището.
В своята работа използвам както
Анализирам и обобщавам резултатите,
стандартните методи на планиране и
получени от оценяването на съотвения
подготовка на учебно-възпитателния
клас.
процес, така и ИКТ, презентации,
тестове, групова работа на учениците.

Участвам в дейности свързани с
провеждането на НВО за IV клас.

При оценяването на постиженията при
учениците се стремя оценката да има
развиващ характер. Смятам, че тя трябва
да бъде реална и обективна за нивото на
знанията към дадения момент.

Търся идндивидуалните
интереси на всеки ученик и
се опитвам да го поощрявам
в учебно-възпитателната си
работа.

Работя за създаване на колектив в
класа и приобщаване на родителите
към дейностите и инициативите на
училището.

През учебната 2019/2020
година съм учител
ГЦОУД – IV клас. В
групата има 27 деца.
Това са ученици, които
са неизчерпаем
източник на положителни
емоции, защото
учителството не е просто
професия, а състояние
на духа.

Педагогическа дейност
„ Образованието е дълга и трудна работа, която трябва да се изпълнява с
доброжелателност, чрез наблюдение, предупреждаване, с похвала, но най-вече чрез пример.“
Джон Ръскин
В своята работа се стремя да
създам връзка с учениците си,
да бъда съпричастна с
техните чувства и емоции, да
им съчувствам, когато са се
провалили и да се радвам
заедно с тях на техните
победи. Изкуството да се
обучава и възпитава е
изкуство да се събужда
любопитство, стремеж и
желание в детските души.

Бъдещи творчески планове
„ Посвещението в професията учител означава да бъдеш
призван, да отстояваш каузата на будителя и да
споделяш съдбата на водача.“
В рамките на философията за „учене през целия живот“ всеки човек,
независимо от професионалната област, не трябва да спира своето
саморазвитие.
•Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката,
методика на преподаване в начален етап.
•Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи,
нови и интересни методи, средства и материали, подходящи за
съответната тема.
•Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с
различни източници на информация.
•Използване на информационните технологии и интерактивна дъска в
учебния процес.
•Подготовка и защита на Пета професионално-квалификационна степен.

