Стефана Георгиева Петрова
Учителят е отговорност любов иновативност компетентност и носител на всичко значимо
за детето. Негова цел е успеваемостта и удовлетвореността на децата в процеса на
обучение. Това ще постигна учейки се и обичайки децата.

Профил
АДРЕС
И-МЕЙЛ
s.staleva@abv.bg

МРЕЖИ

Сайт:
Facebook: Stefana Petrova
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УЧИЛИЩЕ
ОУ"Н.Петрини"

КЛАСОВЕ
УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ОУ "Любен Каравелов" - гр. Ямбол

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
ПГИ "Г.С.Раковски" - гр. Ямбол

БАКАЛАВЪР
Икономически университет - гр. Варна

МАГИСТЪР
Педагогически факултет - Тракийски университет - гр. Стара Загора

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА
учител ГЦОУД в начален етап - ОУ "Николай Петрини" - гр. Ямбол

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Общуване с хора, Емпатия, Отговорност, Почтеност, Конфиденциалност, Емоционална
интелигентност, Съобразителност.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Ангажираност, Гъвкавост, Приоритизиране, Фокусиране, Точност, Системност

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютър:Mikrosoft office - Word, Excel, Power point

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ
АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения
УДОСТОВЕРЕНИЕ
13/11/2017
. " Учене чрез игра" - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен,
ДИКПО - Варна - Удостоверение, ноември 2017г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
13/04/2019
."Придобиване на знания и формиране на базови и практически умения, свързани със
защита на децата и учениците при кризисни ситуации и оказване на първа помощ" Удостоверение, Български Червен Кръст - Национален учебно-логистичен център- София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
30/11/2016
Удостоверение за професионална квалификация по "Методика на обучението по БДП
детски градини" - брой кредити: 2 - Технически университет - София - Инженернопедагогически факултет - Сливен - Център за развитие и квалификация

КВАЛИФИКАЦИЯ
16/05/2016
Свидетелство за професионална квалификация УЧИТЕЛ - Тракийски Университет - Стара
Загора - 2016г.

СНИМКИ (4)
квалификации и обучения

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ
В основата на работата ми като учител е известната мисъл на Айнщайн че образованието
е това което остане след като забравим всичко на което са ни учили. Смисълът на
образованието е в това да подготви младите хора за успешна реализация в живота. Ние
живеем във времето на информационните технологии. Потокът от информация залива
обществото и все по-важно е не каква част от нея запомняме а как я обработваме и
използваме.В съвременния свят на бурно технологично развитие учителят също трябва

да учи непрекъснато да допълва а понякога и да променя своите подходи към децата
Защото именно те децата са в центъра на образователния процес.Мисията ми като
учител е не просто да пре-пре-давам знания (замисляйки се върху думата преподаване и
разглеждайки я на части) а да развивам в децата качества които да им помагат за
успешна реализация в живота. Бих искала моите ученици да не се страхуват да приемат
нови предизвикателства да бъдат смели откриватели и щастливи добри хора. Да вярват в
успеха и да имат високи очаквания към себе си. И вярвам че това би било много по-лесно
ако самата аз съм такъв човек. Има няколко стила на взаимодействие между учител и
ученици – тоталитарен либерален и демократичен. В моята работа се стремя към
демократичния стил – възприемането на всяко дете като личност съобразяване с
неговите потребности и нужди но в същото време спазване на определени правила и
отговорности от самите ученици.Виждам себе си по-скоро като мениджър в класната
стая. А това е свързано с четири основни дейности в класната стая – организиране
планиране мотивиране контролиране на образователния процес. И именно в тези
дейности виждам отличната възможност да използвам съвременните технологии.Мой
вдъхновител в работата ми като учител е сър Кен Робинсън и неговите идеи и
революционни (в областта на образованието) лекции. Ще се опитам да опиша себе си
като учител опирайки се на негови цитати. Не се страхувам да използвам
нововъведения в класната си стая защото... „Ако не си готов да грешиш никога няма да
измислиш нещо оригинално“. И тъй като „Няма образователна система в света която да е
по-добра от своите учители“ аз чувствам себе си отговорна и готова да променям
методите и подходите в работата си.„Образованието трябва да прилича повече на
земеделието където всяко училище може да разцъфтява всяко дете може да
разцъфтява. Всеки ден по целия свят нашите деца постилат мечтите си под краката ни и
ние трябва да стъпваме много леко“.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Изпробване на разнообразни методи средства похвати и форми на работа за по-бързо и
по-лесно усвояване на учебното съдържание определено от Държавните образователни
изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за училище като се

спазва строго индивидуалния подход при всеки отделен случай. Заложих на
въвеждането на новите технологии и по-точно на компютъра като помощник на учителя
за по-интересно поднасяне на учебното съдържание и свързаните с него дейности.
Ценностно ориентиран подход насочен към важни качества като самооценка
самоконтрол и саморегулация които да се използват при решаване на игрови
познавателни и практически задачи. Хуманно-личностен подход осигуряващ
индивидуалност стабилност самоуважение и толерантност. Креативен подход който
акцентира върху проявите в играта познанието и общуването.

ОБРАТНА ВРЪЗКА
Учителстването не е само професия а е по-скоро признание. Най-често учителят работи за
своите ученици и тяхното усъвършенстване повече отколкото за каквото и да е друго.
Изключително важно е учителят да има добра връзка както с учениците си така и с
техните родители а и с останалите преподаватели на класа. Важно е също така да има
обратна връзка между учителя и ученика във връзка с преподавания материал особено в
прогимназиален етап. Всеки сам за себе си решава каква да е и как ще се осъществява
обратната връзка – за всеки урок за всяка тема на всяко обобщение.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ
Преподаването е динамичен процес при който всяка от страните влияе на отсрещната.
Средата на преподаване също не е статична и застопорена във време – това налага
активно самоусъвършенстване в професионално и личностно развитие. Допълнителните
квалификации и семинари дават ясна представа къде сме сред колегите като
постижения и развитие. Участието на наши ученици в състезания и конкурси е и награда
за учителя.

