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Образование и обучение
Дати



delyanapetkova@gmail.com

Име и вид на образователната
институция

Наименование на придобитата
квалификация

2016 –2018

ШУ “Епископ Константин
Преславски”

Специална педагогика - Логопедия

2011– 2015

ШУ “Епископ Константин
Преславски”

Предучилищна и начална училищна
педагогика

2007 -2011

СОУ “Гео Милев”

Немски език и Информационни
технологии

Трудов стаж:

www.mechtateli.eu

Дати

Заемана длъжност

Име на работодателя

2018 – днешна
дата

Учител – начален етап

ЧСУ Мечтатели, Варна,
България (www.mechtateli.eu)

2016 - 2018

Учител

ДГ 4 “Теменужка”

2015- 2016

Продавач-консултант

“Табако Трейд”

Философия на преподаване



Мото: Аз мога!



Добрият учител е онзи, който умее да
преподава качествено и образно, на
достъпен и разбираем език, да
усъвършенства постоянно знанията и опита
си, да умее да приема съвети, да приема
критика.

Гордея се с това, че съм учител- новатор
Учител- Това е призвание, мисия и голяма
отговорност.

http://www.mechtateli.eu

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ


Моята философия за образованието
поставя в центъра ученика. Децата не са
анонимни в класа, те са личности всяко със своята индивидуалност. Всяка
личност трябва да бъде уважавана.



„Педагогът е организиран,
демократичен, мотивиращ,
великодушен…
Той е от всичко по малко.”

http://www.mechtateli.eu

Отговорности на педагога


През учебната 2018/2019 г. моите задължения са съобразени с
длъжностната характеристика на длъжността учител.“



Учебни предмети,

Клас, в който

Хорариум по

Брой ученици,



по които преподава

преподава

преподавания

на които преподава



Педагога

педагога

предмет

педагога



Български език



и литература



Математика



Технологии и



I

7

12

I

4

12

предприемачество

I

1

12



Час на класа

I

1

12



Околен свят

I

1

12

http://www.mechtateli.eu

Отговорности на педагога


Участие в провеждането на вътрешни квалификации:



1.Портфолио-дете



2.Орф-Шулверк



3.Тема и идея на лит. Произведение



4.Индивид. и диференциран подход- същност, значение, практ. приложение



5.Реализиране на ДИ като форма, метод, похват;



6.Организационни функции на играта



7.Мултипликация открита практита ДГ “Карамфилче”



8. Наблюдение открита практика- “Крилатко”, “П. Берон”



9. “Стратегии за активно учене”-мултипликация



10. Методи и похвати по моделиране и рисуване в ДГ.



12. Проведена мултипликация на квалификация – “Иновативни педагогически технологии за
овладяване на проблемно поведение при децата”



13.Проведена мултипликация на квалификация – “Агресия, насилие, тормоз. Практически техники
за кризисна интервенция и контрол на гнева. Превенция на агресията. “



14. Член на комисията “Координационен съвет за справяне с детската агресия”

http://www.mechtateli.eu

Методи на преподаване
• Ситуационен метод :

-Казус
-Игра
•Дискусионни методи:
--Беседа
--Анкета
-–Дискусия
--Обсъждане

--Дебат
-•Опитни

методи

-Игрови

дейности, презентации,
целящи по-лесното заучаване и
прилагане на граматичните
правила

http://www.mechtateli.eu

Използване на съвременни
образователни технологии
№
1.

Вид
технология
Интерактивна
бяла дъска

В кой клас е използвана
1

2.

Лаптоп

1

3.

Таблети

1

http://www.mechtateli.eu

Обосновка за
Получени или
прилагането
очаквани резултати
Удобно и ефективно и Огромен интерес от
забавно средство за страна на учениците;
обучение по
възможност за
български език
самостоятелно
получаване на
информация.
Достъпно и интересно Огромен интерес от
средство за
страна на учениците;
учениците.
възможност за
самостоятелна работа
и усвояване на нова
информация и умения.
Възможност за
Огромен интерес от
проучване и обучение страна на учениците;
чрез приложения като
възможност за
Kahoot, learning и т.н. самостоятелна работа
и усвояване на нова
информация и умения.

Лични успехи на педагога

http://www.mechtateli.eu

УСПЕХИ НА УЧЕНИЦИ,
ПОДГОТВЕНИ ОТ ПЕДАГОГА
Име, презиме и фамилия на
ученика

Учебна година

Клас

Захари Диянов Вълев
Ивайло Димитров Грудов
Пламена Кирилова Желева

http://www.mechtateli.eu

2018/2019

I клас

Къде
е
участвал
“Аз и
числата”
“Аз и
числата”
“Аз и
числата”

Резултат

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ


Посещаване на курсове и обучения
в областта на педагогиката,методиката на пре
подаване, иновативни и интерактивни методи
напреподаване по различните учебни дисципл
ини от начален етап на обучение.



Усъвършенстване на уменията за планиране и
подбор на подходящи, нови
и интересни методи, средства
и материали, подходящи заразличните теми
по учебни предмети



Развитие на други иновативни методи на
обучение.



Защита на V ПКС

http://www.mechtateli.eu

САМОНАБЛЮДЕНИЕ


Старая се да отговарям на потребностите на
учениците си, да познавам характерните им
особености, за да мога да се справям с
изникващите проблеми в часовете и не само.



Силна страна - стремеж към самообучение и
самоусъвършенстване. Най-важно е да не се
отказваш и да се самообучаваш през целия си
живот.

http://www.mechtateli.eu

