Радостина Грозева
Казвам се Радостина Грозева и съм старши учител по български език и литература в
Основно училище „Николай Петрини“ – гр. Ямбол. Имам 20 години учителски стаж.
Учителската професия не може и не бива да бъде занаят. Тя е призвание, мисия,
отговорност. Убедена съм, че учителят трябва да върши своята работа с любов и да обича
децата. Всеки от нас трябва не само да формира определени компетентности у децата,
но и да ги възпитава като личности. Наградата за нашия труд е моралната
удовлетвореност от успешната образователна работа, признанието за изпълнен дълг и
най-вече реализацията на учениците като пълноценни граждани и успешни личности. В
работата си се ръководя от съзнанието, че няма по-силно възпитателно средство от
личния пример. Чувството за отговорност е израз на обичта към децата. Стремя се да
накарам своите ученици да повярват в силите си, да не се отказват от мечтите си, да
преодоляват трудностите. Българският учител е далеч от светския блясък, но има найценното – светлината на детските очи.

Профил

АДРЕС
гр. Ямбол, ул. "Битоля" №35

И-МЕЙЛ
grozeva_petrini@abv.bg

МРЕЖИ
Сайт:
Facebook:
Instagram:
LinkedIn:

УЧИЛИЩЕ
КЛАСОВЕ
Пети клас / Шести клас / Седми клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
Български език и литература /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

Програма „С грижа за всеки ученик“ / Програма “Квалификация на педагогическите
специалисти” / Проект "Твоят час" / Проект "Успех" /Проект "Подкрепа за успех"

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
Учителят по български език и литература трябва да възпитава у своите ученици
родолюбие и чувство за национална чест и достойнство. През 2018/2019 година под мое
ръководство бе формирана коледарска група „Потомци“ към училището. На Детския
коледарски празник моите коледарчета спечелиха специална награда. Обучението на
децата за обичая коледуване стана със съдействието на родителите, които са
потомствени коледари. Като класен ръководител винаги организирам тържества по
повод Деня на народните будители, Деня на християнското семейство, Трети март, Деня
на славянската писменост и култура. С моите ученици ежегодно посещаваме
възрожденски селища.

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Основно училище
Основно училище "Христо Смирненски" - гр.Ямбол

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
ПГ
ПГ "Васил Левски"

МАГИСТЪР
ШУ
ШУ "Епископ Константин Преславски"

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА
Старши учител по български език и литература
15/09/1999 - 14/09/2011
Основно училище "Димчо Дебелянов" - гр. Ямбол
15/09/2017 - 00/00/0000
Основно училище "Николай Петрини" - гр. Ямбол
15/09/2011 - 07/09/2012
Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Веселиново, общ. Тунджа
10/09/2012 - 14/09/2017
СУ "Св. Климент Охридски" - гр. Ямбол

Умения и компетенции

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, умения за работа
в екип, лоялна, честна, креативна, коректна в общуването с ученици, родители и колеги.
Ценя личното достойнство на хората. Притежавам умения за преодоляване на
конфликтни ситуации

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Имам добри организационни умения, придобити в работата ми като учител. Умея да
ангажирам вниманието на учениците, да ги мотивирам и стимулирам.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Microsoft Office Word; Microsoft Office Excel; Microsoft Office Power Point Internet

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ
Осигуряване на позитивна учебна среда, стимулираща развитието на децата;
реализиране на педагогическо взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на
преподаване; грижа за изграждане у децата на национални и общочовешки ценности.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения
УДОСТОВЕРЕНИЕ
14/03/2006

Базови и специфични компютърни умения на учители - 40 часа

СЕРТИФИКАТ
16/01/2016
Изграждане на основни умения при работа с електронно съдържание чрез MozaBook –
2016г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
30/03/2017
Изграждане на умения за разпознаване на трудности в процеса на обучение на деца и
ученици със специални образователни потребности и определяне на необходимата
допълнителна подкрепа за личностно развитие в съответствие с индивидуалните им
потребности

УДОСТОВЕРЕНИЕ
29/01/2016
Иновативна класна стая. Базови методи за ефективно внедряване на ИКТ в
образованието; добри електронни практики за е-обучение - 2016-2017 година с
електронни учебници, управление в училищните дейности

СЕРТИФИКАТ
13/06/2015
Нови тенденции при употребата на наркотични вещества и методи за превенция – 2015г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
22/11/2015
Облак-технологиите в работата на учителя

УДОСТОВЕРЕНИЕ
21/12/2018
Обучение за работа със софтуерна платформа "Учителско портфолио"

УДОСТОВЕРЕНИЕ
15/05/2017
Превенция и интервенция на агресивно поведение

СЕРТИФИКАТ
08/04/2019
Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми - 2019 -НВО - БЕЛ

СЕРТИФИКАТ
19/03/2016
Разработване на стратегии за повишаване на активността и мотивацията за учене в часа
по български език и литература

УДОСТОВЕРЕНИЕ
13/12/2017
Функционална грамотност

УДОСТОВЕРЕНИЕ
12/01/2007
Чуждоезиково обучение - Английски език / Ниво А1/

СНИМКИ (12)
квалификации и обучения

Image not found
Image
or type
not found
unknown
or type unknown

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Моята философия на преподаване поставя в центъра ученика. За мен децата са личности,
които трябва да бъдат уважавани. Убедена съм, че няма лоши деца. Има неразбрани
деца. Всеки ученик има силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и
надгради. Стремя се да постигна положителна промяна у децата. Всеки ученик трябва да
бъде горд със своите постижения, каквито и да са те. Не критиката, а поощряването и
насърчаването са пътят към успеха. Преподавателските ми методи са различни в
зависимост от темата и аудиторията. Обичам своя предмет и се стремя да предам тази
обич и на своите ученици. За да ги мотивирам, аз държа на своето професионално

развитие и поддържам висок стандарт на своите компетентности.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
С методите си на преподаване целя да обхвана всички деца в класа. За да могат
учениците да разкрият своите възможности, се стремя да създавам спокойна атмосфера
на работа. Методите, с които работя, са разнообразни – провокация на мисленето
(анализ, синтез, обобщение, съждение); дискусия; лекция; тестови задачи и др. Работя
допълнително както с изявени ученици, така и с такива, които изпитват затруднения.

ОБРАТНА ВРЪЗКА
Винаги съм се стремяла да изграждам партньорски отношения с родителите. Уважавам
тяхното мнение и всички решения винаги ги съгласувам с тях. През всичките си години
като учител съм се радвала на доверието и уважението на родителите и децата. Като
класен ръководител и като учител, които има най-много часове с учениците, се е
налагало да бъда и довереник на емоционалните преживявания на своите ученици, да
давам съвети, да им помагам да излязат от трудни ситуации.

УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ
В ОУ „Николай Петрини“ работя от 2017/2018 учебна година. За предходните две учебни
години мои ученици имат следните постижения: Учебна 2017/2018 година: 1. Мартин
Димитров - Първо място на Областен кръг на олимпиадата по български език и
литература – VI клас Учебна 2018/2019 година: 1.Наталия Ковачева – Първо място на
Областен кръг на олимпиадата по български език и литература - VIІ клас; 2. Боряна
Начева - Първо място на Областен кръг на олимпиадата по български език и литература –
V клас;3. Виктория Христова – Второ място на Областен кръг на олимпиадата по
български език и литература – V клас; 4. Стефан Иванов – Трето място на Областен кръг
на олимпиадата по български език и литература – V клас Най-високият резултат на
Националното външно оценяване за VІІ клас по български език и литература за учебната

2018/2019г. в област Ямбол е на моя ученичка - Наталия Ковачева - 98 точки.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ
1.Стимулиране на учениците за творчески изяви и постижения. 2.Усъвършенстване на
знанията, уменията и компетентностите на моите ученици в областта на българския език
и литература. 3.Повишаване на професионалните ми умения.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ
Умението да отговориш на съвременните тенденции на обществото и да изградиш себе
си като пример за подражание на децата е много важно в работата ми с тях. Да
притежаваш умение за създаване на екипност с родителите и превръщането им в
партньори в работата е успешният начин за постигане на високи резултати. Умението да
изградиш у децата толерантно отношение и уважение към различните е крачка към
изграждането на достойни и отговорни граждани. Поемането на отговорности към
децата и създаването на интересни и различни за тях моменти; работа по проекти – в
ежедневната ми дейност е предизвикателство и успешна формула за работа. Обичам
професията си, работата с деца и ежедневните предизвикателства.

