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Учителят за мен е творец, който всеки ден се труди над своите
творби - децата. Смятам, че трябва да му се даде повече свобода
на преподаване, да не се слагат рамки на творческата му дейност.
И като всеки творец, учителят трябва да се интересува, да се учи
и да прилага в работата си най-новите и иновативни методи на
преподаване, да бъде в крак с новите технологии.
Добрият учител отчита, че всеки ученик придобива
знания, умения и компетентности с различна скорост и по
различен начин в зависимост от индивидуалните му
възможности и интереси. На тази основа той поставя
допълнителни цели на обучение и развитие, като осигурява
допълнителни часове за коригиране на пропуски в знанията
или компенсиране на недостига от учебно време.



РАБОТА С КЛАСА
Дейности с класа
Дейности с родители



АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
•

Работа с педагогическия
колектив

•

Работа с колегите по премети

•

Работа с училищно
настоятелство

•

Работа с други институции

Дейности за подкрепа



МАТЕРИАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ
УСЛОВИЯ
Класна стая
Образователни ресурси

Други

Дейности с педагогическия колектив
Дейности с учил. настоятелство
Дейности с други институции

➢

Учебни предмети

➢

Извънкласни и извънучилищни форми

➢

Участие в проекти-”Занимания по
интереси”, проект ”Училищни
олимпиади и състезания”

Отдих и физическа активност

Дейности по интереси
Добри практики

Самоподготовка

Извънкласни и извънучилищни дейности

Проекти

ПОСТИЖЕНИЯ НА
УЧЕНИЦИТЕ
 Висок среден успех

на класа в

училище
учениците в състезания и
публични изяви

групата

 От

олимпиади (конкурси)

 Участия в Национален кръг на

 Високо ниво на участие на

 Високо ниво на

ДРУГИ ПОСТИЖЕНИЯ

дисциплина в

олимпиада по География и
икономика
 От изяви- участия във

вътрешно училищни
тържества,,чествания на
годишнини, изнесени
тържества

Активно участие в организирането и провеждането на олимпиади,
състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на
допълнителните форми на педагогическо взаимодействие.

* Активно взаимодействие с родителите.
* Работа в методическото обединение.
* Работни групи в рамките на училището.
*

Участие в стратегии за развитие, в подобряване на МТБ,
библиотека и др.

ПОСТИЖЕНИЯ
Успешно

взаимодействие с родителите
– реализирани 4 инициативи съвместно
с родители

Успешно

взаимодействие с учениците –
отлични резултати на НВО на 70% от
учениците

Повишена

квалификация в областта на
английския
език,
(следдипломна
квалификация учител по английски
език,), приобиване магистърска степен
по Български език и литература, със
следдипломна квалифиация учител по
Български език и литература, 4-та
степе ПКС

ПРЕПОРЪКИ
Придобиване

на по-висока ПКС

Разработване

на електронно учебно

съдържание
Повишаване

на квалификацията
областта на ИКТ

в

Развиване

на сътрудничество в НПО в
областта на екологичното образование

Разширяване

на взаимодействието с
родители чрез включване на повече
родители в живота на класа

КРАТКОСРОЧНИ ЦЕЛИ
 Кариерно

развитие –участие в обучителни тренинги за
работа с родители, придобиване на 3 ПКС

 Дейност

– организиране на приобщаващи събития с
родители; включване на образователни приложения в
учебния процес

ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ
 Кариерно развитие – придобиване на 2 ПКС
 Дейност

– изграждане на трайни отношения с НПО за
въвеждане на програми, базирано на дигитализация на
образованието

Запознаване с професия Пожарниар

Участие в турнир по футбол

Коледна работилничка

беседа във връзка с вредата от употребата на
никотин, алкохол и упойващи вещества
Учители и ученици в магията
на иузуството

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗА: 0876/566452

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА

