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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Средно образование:
Политехническа гимназия “Васил Левски” гр. Ямбол – 1979 год.
Висше образование:
Полувисш институт за детски и начални учители “Хр. Ботев” гр.
Бургас – 1982 год.
ИПКУ “Ан. Тошева” гр. Стара Загора –1993 год.
ПУ “П. Хилендарски” гр. Пловдив – 1997 год.
Образователно квалификационна степен: Магистър
Специалност: Начална училищна педагогика
Професионална квалификация: Начален учител
Придобита втора ПКС - Тракийски университет гр. Стара Загора
– 1997 г.
Професионално - педагогическа специализация: “Управление
на педагогическия процес” – 1997 год.

ТРУДОВ СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА
ОУ с. Овчи кладенец, обл. Ямбол – 1982 – 1984 год.
От м. IX.1992 год. и към момента – ОУ “Николай Петрини” гр. Ямбол

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft
Office Power Point, Internet.
Техническите умения ми дават възможност за използване на
допълнителна информация, която допринася за успешното мотивиране на
учениците по различните учебни предмети и тяхната подготовка.
Информационните технологии са ми полезни при изработването на
материали, презентации, уроци, като иновативни методи в обучението.

МОТИВИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПОРТФОЛИОТО
 Портфолиото е иновационен инструмент за разпознаване и
диференцирано оценяване на качеството на дейността на педагогическия
специалист;
Средство за преминаване от административна система на оценяване на
резултатите от педагогическата дейност към по-обективна система за
отчитане на постиженията на учителите в учебната и извънучебната
дейност;
Една от формите, които насочват педагогическите специалисти към
самооценяване.
Гаранция е за това, че поемам задължение активно да поддържам своята
компетентност;
Индикатор за признаване на постижения.
Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълнение и
актуализация във всеки един момент от дейността ми като учител.

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност.
Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и
образно, на достъпен разбираем език, да усъвършенства постоянно
знанията и опита си, да умее да приема съвети, да приема критика.
Моята философия за образованието поставя в центъра ученика.
Убеждението ми е, че е необходимо индивидуалните различия да
се разпознават, уважават и дори поощряват.
Аз смятам, че всички ученици имат силни страни и целта на
образованието е да ги идентифицира и надгражда.
Отчитам ролята на семейството и съм убедена, че трябва заедно да
работим върху развиването на индивидуалните потребности на
ученика.
Всеки учител трябва да се чувства част от екипа на училището и
да носи отговорност не само за своя предмет, за своя клас, но и за
училището като цяло. А това помага на учителите да се справят с
работата, с новите предизвикателства, пред които са изправени.

ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ
НА ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ
1. Дейности в рамките на нормата на учителската заетост, пряко свързана
с учениците.
2. Подготвителна работа за часовете по самоподготовка - осигуряване на
тестове, задачи, пособия, вкл. и консултации с учители.
3. Подготовка на материали, пособия, инструментариум, за провеждане
на часовете за заниманията по интереси.
4. Формиране на социални умения у учениците.
5. Прилагане на иновационни техники и методи на работа.
6. Дейности по опазване здравето и живота на учениците.
7. Работа с родителите, участие в родителски срещи.
8. Попълване на училищна документация.
9. Участие в квалификационна дейност, свързана с образователно–
възпитателния процес.
10.Участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи и
оперативни съвещания.
11.Участие в училищни мероприятия.
12.Обмяна на добри практики между учителите.

ЦЕЛ И СТРАТЕГИЯ
Основна цел
Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез
насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески
способности и умения за живот, необходими на учениците в
съвременното общество.
Стратегия
Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и
ограничаване рисковете за отпадане от училище, поради затруднения в
усвояването на учебното съдържание.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
1.

2.

3.

4.

Използване на педагогически методи и подходи, съобразени със
спецификата на групата и развитието на учениците, които да
подпомогнат успеваемостта на учениците.
Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на
учебния материал и съдейства за формиране на навици за
самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и
стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез
усъвършенстване на уменията за общуване.
Общата цел на заниманията по интереси е да организира
свободното време на учениците така, че те да реализират
потребностите си от изява и творческа свобода, да разгърнат
интересите, мислите и въображението си.
Колективната работа в групата за ЦДО да съдейства за изява на
индивидуалните способности за диференцирано развитие на
учениците.

5. Заниманията по интереси да спомагат за нравственото и
естетическо възпитание на учениците, а също и за
усъвършенстване на навиците им за работа в екип.
6. Конкретните дейности да мотивират учениците и да стимулират
интереса им към общообразователните учебни предмети и
културното ни богатство.
7. Възпитателната работа в групата да е подчинена на общите цели
на училището, но и да е съобразена с потребностите и
интересите на учениците, насочени и към осмисляне на
свободното им време.
8. С оглед повишаване качеството на обучението, се старая да
включвам прилагане на иновативни педагогически методи,
групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи,
интерактивни упражнения и упражнения, свързани с развиване
на логическото мислене на учениците, на паметта и
въображението.
9. С нетрадиционни форми на работа да се предизвика у учениците
удовлетворение от училищния живот и от техния личен принос
за обогатяването му.

МОЯТА КЛАСНА СТАЯ

КВАЛИФИКАЦИИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

2000 г. – “Компютърна грамотност”
2005 г. – Прилагане на интерактивни методи на обучение в началното
училище”.
2005 г. – “Методика на обучението по БД – I – IV клас”.
2006 г. – “Базови и специфични компютърни умения на учители”.
2007 г. – “Подготовка и управление на проекти”.
2007 г. – Обучение по програма “Модел за интердисциплинарно
проектно-ориентирано обучение в началното училище при интегриране
на технологиите.
2010 г. – “Работа с Microsoft Mischief. Един компютър – много мишки”.
2012 г. – “Обучителна програма за повишаване на уменията на учители,
преподаващи на деца със СОП” по проект “С професионализъм и
доверие”.
2013 г. – обучителен модул по програма “Teacher effectiveness Training”
на тема “Стимулиране на процеса на обучение/възприемане с цел
създаване на продуктивна учебна среда.

10. 2014 г. – “Обучение на педагогически специалисти за превенция на
училищното насилие, агресия и други негативни прояви”.
11. 2014 г. – “Иновативни стратегии в обучението.
12. 2017 г. – “Усвояване на техники за справяне с агресията в училищната
среда.
ПРИЛОЖЕНИЯ

НАГРАДИ

