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Никол Христова Кадийска



Образование и обучение:
2013 – 2015 ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен – Начална училищна педагогика – магистър
1988 – 1993 АМТИИ – Пловдив, Пловдив – Музикална педагогика, специалност Пиано – бакалавър
1984 – 1988 НУМТИ „Добрин Петков“, Пловдив – Инструментален клас, специалност Пиано



Трудов стаж:

08.2014 – до настоящия
момент
2011 – 2014

Дирекция „Култура и духовно развитие” – Община Варна, Варна – музикален
педагог, солфежист, помощник диригент

2004 – 2014

„Мар Консулт“ ЕООД, Варна – технически секретар

1997 – 2004

ЕТ „Никол 2 – Никол Иванова“ – управител

1995 – 1997

Импресарска агенция – пианист

1994 – 1995
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ЧОУ „Мечтатели“, Варна – начален учител

СОУ „Проф. Д-р Асен Златаров“, Първомай – учител по музика

Философия на преподаване


“Моята философия на преподаване се състои в това, да се постави
личността на ученика на първо място, да намирам индивидуален подход
към всяко дете и да удовлетворя индивидуалните потребности на всеки
ученик в процеса на обучение.”



“ Възприемам преподаването като мисия в живота си.”



„Важна е връзката, която създавам с учениците си и взаимният обмен на
информация с тях.“



„ Смятам, че децата учат най-добре в непринудена обстановка, в която не
винаги са на чин или в класната стая.“



„Създаваме заедно правилата на поведение в клас и държа те да се
спазват през цялата година.“



„Старая се винаги да работя заедно с родителя върху развитието на
индивидуалните възможности на ученика. „
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Отговорности на педагога


„Към момента съм класен
ръководител на четвърти
клас.“



„Преподавам Български език,
Литература, Математика и
Музика.“



„Преподавам музика също така
на І, ІІ, ІІІ, V и VІ клас.“
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Методи на преподаване
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„Съставям учебните си планове,
водейки се от тематичните
разпределения, но рядко ползвам
учебниците.“



Държа да преподам материала по свой
собствен начин, използвайки най-различни
интерактивни методи – презентации,
интерактивна бяла дъска, компютърни
програми за тестово изпитване (KAHOOT),
забавни игри за упражнение (TRASH BIN) и
други.



В часовете по музика използвам и
елементи от системата ОРФ-ШУЛВЕРК.



„Сухата материя в учебниците не е
достатъчно атрактивна за децата. Те учат
най-добре чрез някакъв вид игра. След
това много лесно и с удоволствие правят
упражненията в помагалата.“

Използване на съвременни
образователни технологии
Вид
технология
Мобилни
телефони
Интерактивна
бяла дъска

В кой клас е
използвана
ІV
ІV
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Обосновка за
Получени или
прилагането
очаквани резултати
Тестово изпитване
Отлични
Обучение,
изпитване

Отлични

Примери за дейности
№Вид на дейността

По какъв повод е
организирана
Ден на музиката

Къде е
организирана

Кога е
С кой клас е
организирана организирана
1.10.2016
Всички класове

1

Инсталация
направена от CD

2

Посещение на
детска опера

Запознаване с
оперното изкуство

Варненска
опера

Февруари 2016

ІІ, ІІІ, ІV, V иVІ

3

Изработка на
фигури от
захарно тесто
Изработка на
коледна елха с
бонбони
Украсяване на
коледни сладки
Табло за
положителна
обратна
информация
Шиене на копчета

Запознаване с
кулинарията

В училище

Септември 2015

ІV

Коледа

В училище

Декември 2015

ІV

Коледа

В училище

Декември 2015

ІV

Подобряване на
микроклимата

В училище

Април 2016

ІV

В училище

Март 2016

ІV

В училище

2015

Всички класове

4

5
6

7
8

Получаване на
умения
Гласуване за
Приобщаване към
детска Евровизия
събитие
2015
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В училище

Примери за иновации
№

Вид иновация

1
PREZI
2
KAHOOT
3
TRASH BIN
4
JUMP MATH
5 Учебна игра по
предмети за НВО
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В кой клас е
използвана

Обосновка за
прилагането

Получени или
очаквани
резултати

ІV
ІV
ІV
ІV
ІV

обучение
обучение
обучение
обучение
обучение

отлични
отлични
отлични
отлични
отлични

Методически разработки за
часа на класа
Вид на
За каква
разработка
Получени
Тема на
възрастова
Кога е
та (планОбосновка за
или
разработкат
група
е
разработе
№
конспект,
прилагането й
очаквани
а
предназначе
на
презентаци
резултати
на
я, др.)
1
Знаците
10 – 11г.
Проект на
Познава
Май 2016
табло
върху
класа”Информир означенията
пластмасови
ани и здрави”
върху
те опаковки
пластмасите
2 табло
Захарта в
10 – 11г.
Проект на
Познава
Ноември
газираните
класа”Информир вредата от
2015
напитки
ани и здрави”
захарта
3 табло
Яж това, не
10 – 11г.
Проект на
Познава
Април 2016
това
класа”Информир здравословни
ани и здрави”
те храни
4 презентация
За
10 – 11г.
Проект на
Запознава се Януари
мононатриев
класа”Информир
с
2016
ия глутамат
ани и здрави” консервантит
е
5 презентация Оцветителит
10 – 11г.
Проект на
Запознава се Февруари
е в храните
класа”Информир с видовете
2016
ани и здрави”
хранителни
оцветители
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6 презентация Трансмазнин
ите

7 табло

За мобилните
телефони

9-10

8 ситуация

Култура на
хранене

9-10

9 пиеса

Приказка за
нотите

9-10

Смяна на
местата

10-11

10 урок
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10 – 11г.

Проект на
Знае за
класа”Информир вредата
ани и здрави”
от
прерабо
тените
мазнини
Проект на ІІІ клас

Март 2016

Умее
Април 2015
правилно
да
използва
мобилен
телефон
Проект на ІІІ клас Знае как Февруари
се
2015
подрежд
а маса за
хранене
Край на нотното Демонст Март 2015
ограмотяване
рира
познания
за нотите
Уроци,
Заема за Март, април
подготвени от един час
2016
ученици
мястото
на
учителя

Бъдещи планове


„В бъдеще планирам все така да
усъвършенствам уменията си за
преподаване, както досега.“



„Възнамерявам да посещавам
курсове и семинари за интерактивно
обучение.“



„Смятам, че технически и
компютърно грамотният учител е
учителят на бъдещето.“



„Ще продължавам да търся
информация за всякакви начини да
направя обучението забавно, лесно
и атрактивно.“
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Самонаблюдение


„Най-силната ми страна като учител е,
че успявам да постигна приятелски
отношения с учениците си, като
същевременно запазвам необходимата
дистанция.“



„За голям мой успех считам постигнатите
резултати на националното външно
оценяване в ІV клас.“



„Успешно реализирах и проекта си за
образователна игра, която включва целия
материал по всички учебни предмети за
НВО в ІV клас.“



„ Реакцията на учениците и
удоволствието с което часове наред
играеха са моето най-голямо
удовлетворение.“

http://www.mechtateli.eu

Сертификати
и грамоти
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