Професионално портфолио
на Петя Атанасова Порязова
учител в Основно Училище
„Николай Петрини“, гр.Ямбол

Общи сведения:
1. Общи сведения

 Име, Фамилия: Петя Порязова

 Гражданство:
 българско

 Дата на раждане:

 12.03.1980 г.

 Образование:
 Висше, степен бакалавър
 Диплома :№8279/01.08.2019гТракийски Университет, Стара
Загора
 Дата на завършване : 2019 г.
Специалност: Автоматика и
компютърни системи .
Професионална квалификация :
Инженер по автоматика и
компютърни
системи.
Свидетелство за професионална
квалификация Учител №3706/2019г

Квалификационен курс за Учител
по математика и информатика.


Дистанционна форма на обучение
:от 16.09.2019- едногодишен.
Дата на завършване : в момента
уча до 2020г
Общ трудов стаж: 14г
Педагогически стаж :0г и 2м
Педагогически стаж в текущото
учебно заведение:0г и 2м

Автобиография










Родена съм в град.Средното си образование завърших в
гр. Ямбол,
ТХВП , гр.Ямбол през 1998г със специалност технолог
лаборант в хранително вкусовата промишленост.
Висшето си образование завърших през 2019 година в
Тракийски Университет , Факултет Техника и Технологии ,
гр.Ямбол със специалност Автоматика и Компютърни
системи.
Професионална квалификация Учител завърших през
2019г в Тракийски Университет , Стара Загора.
През септември 2019г започнах да уча квалификационен
курс за учител по математика и информатика.
Работила съм в сферата на икономиката и мениджмънта
на позиция Офис Мениджър около 13г.
Любовта към децата е основната причина да избера
професията Учител.
От 26.09.2019г започнах работа като лектор по
технологии и предприемачество в ОУ“Николай Петрини“.

Философия на преподаване:
похвати, има такива, които учителят е
подбрал
подходящо за съответния клас,
съответната възраст и съответното учебно
съдържание.
Ето някои от тях :
 -изследователска дейност –учене чрез
откриване и чрез правене.
самостоятелно ,

Учителите с право се считат за най –
ценния фактор в училище, който влияе
върху
процеса на учене. Нужен е добър
учител, за да подготви добър ученик.
Всичко се
свежда до способността да знаеш
какво преподаваш и как да го
преподаваш. Учителят
този, който трябва да намери подхода 
към всеки ученик, да открие неговите
силни

страни и да ги използва максимално в
часа, за да може да улесни намирането на 
пътя
 за усвояването на знанията и да накара

ученика да се чувства пълноценно.
 Мотивацията е в основата на всяка
човешка дейност. Добрият учител
мотивира
учениците си, за да успее да
постигне това, което иска.
 Адекватната нагласа на учителя за
изпълнението на възпитателната роля:
успешно
справяне с конфликтни и стресови
ситуации, готовност да променя своите
позиции,
 възгледи и убеждения в резултат от
общуването с учениците

-формиране на умения за самооценка и
рефлексия.
-интерактивни методи.
-теоретични и слухови упражнения
съобразени с възрастта и
индивидуалните
способности на всеки ученик.

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ


Майчин език:
Български

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНТНОСТИ
УМЕНИЯ И
 Руски език:
КОМПЕТЕНТНОСТИ
Умения за работа
Ниво на четене: отлично Microsoft office, интернет,
Ниво на писане: отлично приложен софтуер.
Работа с офис
 Английски език
техника – скенер,
копирна машина,
принтери, компютърна
Ниво на писане: добро
периферия.
Ниво на писане: добро
ДРУГИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНТНОСТИ
Немски език:
УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНТНОСТИ
Ниво на четене: добро
 Шофьорска книжка
Ниво на писане: добро
категория В


Отговорности на учителя
1. Изготвяне на годишно
4. Прилагане на
разпределение на учебния
комуникативноств обучението.
материал.
5. Диагностика оценяване и
2. Подготовка , планиране и
отчитане на постиженията на
организиране на учебно учениците и на учебния процес.
възпитателния процес.
6. Изграждане на общи знания,
3. Прилагане на разнообразни
умения и ценности у учениците.
педагогически методи,
7. Обогатяване на учебния
технологии и стратегии, които : материал с интересни факти.
мотивират учениците да работят
самостоятелно и стимулират
тяхното личностно
развитие,
отговарят на различните
образователни потребности на
ученика,формират положителна
нагласа към ученето.стимулират
учениците към активно и
самостоятелно учене, както към
учене през целия живот.

Отговорности на учителя
8.Реализиране на вътрешно
учениците и овладяване на
предметни и междупредметни
трайни знания, умения и
връзки.
навици.
9.Подпомагане на учениците за 13.Участие в комисия за
тяхната професионална
проверка на училищна
ориентация, съобразно с
документация.
проявенитеот тях интереси.
14.Фокусиране върху
10.Водене на установената
индивидуалните потребности на
училищна документация,
учениците и включването им в
свързана с учебния предмет и процесана учене.
дейност.
15.Опазване живота и здравето
11.Участие в работата на
на учениците.
педагогическия съвет, както и в
различни организационни
форми,
свързани с дейността на
училището.
12.Постигане на положителни
промени в личността на

Използвам разнообразни методи за преподаване на
достъпен език
•
Работя с по голямата част от учениците в класа
•
Обогатявам учебния процес с интересни факти и
занимателни елементи
•
Посредством учебния процес възпитавам у учениците
организираност,
самодисциплина, самостоятелност, отговорност
•
Поощрявам и учениците, които работят бавно и несигурно
•
Поставям ясни критерии за оценяване на писмените работи
и тестове
•
Проверявам редовно домашните работи на всички ученици
•
Притежавам теоретични знания за съответния етап по
предметите, по
които водя самоподготовката на учениците
•
Познавам учебните програми по предметите, по които се
осъществявасамоподготовката на учениците

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ









Планирам и подпомагам самоподготовката на учениците за
учебния ден, организирам и провеждам възпитателно
образователния процес в условията на позитивна учебна
среда.
•
Познавам и прилагам подходящи методи, средства и
материали при реализиране на възпитателната дейност
Приложение 3
•
Оказвам противодействие на агресивното и антисоциално
поведение.





Притежавам добри комуникативни умения, позитивно
мислене, добра работа в екип, лоялност, креативност,
отговорност, коректност,организираност
сътрудничество с учители, коректни взаимоотношения
с учителския колектив, добри контакти с ученици и
родители, уважение и стимулиране на уникалността и
индивидуалността на всеки ученик.
Подкрепям и участвам в благотворителни мероприятия.

Социални умения и
компетентности




















Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката,
методиката на преподаване по Математика и по
Информационните технологии.
•
Запознаване с методична литература.
•
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;
•
Подготовка на учениците по математика за олимпиади и
състезания.

Развитие на други иновативни методи на обучение.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

