ИНОВАТИВНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„Митрополит Авксентий Велешки“ - гр.Самоков

Портфолио
на Теменужка Тодорова Стоянова
СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП

Период на атестиране:
Учебна 2017/2018 - Учебна 2020/2021

"Да имаш силата да преподаваш знания е осъзната и огромна
отговорност"

Съдържание:
1. Образование и квалификации
2. Педагогически компетентности
3. Планиране, организиране и управление на образователния процес
4. Оценяване напредъка на учениците. Ориентираност към резултати.
5. Управление на класа
6. Социална и гражданска компетентност
7. Други професионални изисквания
8. Философия на преподаване
9. Допълнителни критерии
10. Бъдещи планове

Образование и квалификации:






Oбразователно-квалификационна степен – магистър
Базова специалност от висшето образование начален учител
Последна придобита ПКС – IV
Професионален опит /брой години общо/ – 34 години
Учителски стаж – 32 години

 Модул: Педагогически компетентности
"Използвам гъвкави педагогически похвати и те се променят в зависимост от
конкретните особености, възможности и интереси на учениците ми във всеки клас“

Ключови компетентности :
1. Общуване на роден език и способността за разбиране, изразяване и тълкуване на
понятия, чувства, факти и мнения, както в устен, така и в писмен вид.
2. Дигитална компетентност: увереното и критично използване на технологиите на
информационното общество за работа и общуване; информационна грамотност.
3. Компетентност за учене.
4. Обществени и граждански компетентности.
5. Предприемаческа компетентност.
6. Културна компетентност.
7. Формиране на критично мислене и отстояване на позиция при решаване на конкретни
казуси и проблеми.



Модул: Oрганизиране и управление на
образователния процес



Учебният процес се нуждае не само от учебници и учебни помагала, но и
от позитивна и ведра среда и установени правила. В класната стая е
място, където учениците учат, общуват, експериментират. Всичко в нея
може да помага или да пречи на децата да се чувстват спокойни и да учат
пълноценно. С моите ученици още в първи клас съставяме правила, които
променяме и допълваме всяка следваща година.



Вярвам, че позитивната работна среда и правилата не само
възпитават и защитават, но и учат учениците на отговорност и
самоконтрол.



ОРГАНИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Аз съм учител, приятел, сътрудник:
преподавам, но и вдъхновявам да учат навсякъде и по всяко време - днес, утре, за цял живот
Подкрепям ги да са отговорни към себе си и към околните, показвам им какъв трябва да бъд
съвременният образован човек, въвличам ги в ситуации, близки до реалния живот,
стимулирам ги да бъдат самостоятелни и справящи се.
Аз и моите ученици сме
един отбор и всяко постижение
за нас е победа.

«Тайната на успеха, когато уча децата на екипност е доверието. Без него
всеки екип е само група, в която всяко дете се интересува единствено от себе си.
Аз уча моите ученици, че в отборната игра не трябва да съществува "аз",
а "НИЕ", че ако се научим да работим заедно, ние ще научим повече и ще постигнем
по-високи резултати. Всеки път, когато се разделяме на "екипи" за работа, си
припомняме правилата»



Книжовен български език
В работата си осъзнавам ключовата роля на книжовния
български език. Всяка учебна година с учениците си работим
по различни задачи, които формират правилно отношение
към него.


https://docs.google.com/presentation/d/1XsllMoWYHUfgtMrNzqU4rt49CfEgjmLhY508kGTs2vE/edit#slide=id
.p



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9hk6M2wrkxVQ9L5Ksx7sDlsDSPfnOglYpsbdUWpY13rcJ2g/vie
wform



"Основна задача на всеки учител е да изгражда у своите ученици позитивно отношение към
ученето, така, че то да стане тяхна естествена нужда, която да задоволяват през целия си
живот!’’

 Цели на обучението в моите часове по БЕЛ:
1. Непрекъснато обогатяване на знанията за:
строежа на българския език и неговото лексикално богатство
фонемната система в бълграския език
образуване на видовете изречения и свързването им в сложни
правописа и пунктуацията
2. Разкриване богатството на българския език и обогатяване
речника на учениците.
3. Развитие на устната и писмена реч.
4. Стимулиране на читателските интереси.




Специфични форми и методи на оценяване:
- диктовки, препис
- създаване на собствени устни и писмени текстове
- прочит и анализ на художествени текстове според възможностите на децата
- граматически задачи
- индивидуални и групови самостоятелни работи и тестове
В работата си осъзнавам ключовата роля на книжовния български език. Всяка учебна година с учениците си
работим по различни задачи, които формират правилно отношение към него.

 Проект "Обичам българската реч"
Мотиви: Затруднения при овладяването на правоговорните и правописни правила в книжовния
български език и подобряване техниката на четене.
Цел: Учениците да обогатят уменията си за четене и писане
и знанията си за българския език, да развият уменията си за
инициативност, работа в екип и презентиране на наученото.

Описание: В началото на учебната година обсъждаме темата
за ролята на книжовния български език и заедно си поставяме
задачи по които ще работим/ четене на книги, правописни задачи
и упражнения по краснопис/. В началото на втория срок, заедно с
децата съставяме сътезателните задачи за бързина и прецизност.
Провеждаме състезанието разделени на четири екипи, като аз
и двама от учениците сме арбитри . Записваме резултатите на
дъската и определяме екип, който участва в състезанието с
другите паралелки. Най-добре представилите се участници в
проекта получават награди и грамоти.
Резултати: Учениците развиха умения за инициативност, презентиране и
работа в екип. Повишиха четивната си техника и уменията да разбират
по-добре прочетеното, подобриха правоговорните и правописните си
знания и развиха художествено-творчески умения.

Формиране на отношение и любов към семейството
Моите ученици знаят:
„Тухличките от които се изгражда семейството – това са
семейните ценности:
обич, доверие,
доброта,
грижовност,
всеотдайност,
благодарност“

 Творчески задачи на тема:

"Какво ще запомним от баба и дядо"
- съчинение "Mоето семейство е моята опора, сила
и вяра"
- рисунка "Моето семейство"
- интервю в семейството "Род и памет"
- драматизация "Какво ще запомня от баба и дядо"
- беседа "Ценностите в семействотодоверие, грижовност, всеотдайност"
- изява на трите паралелки пред учениците от
начален етап за празника на християнското семейство
-"Аз обичам моето семейство" и "Човекът без семейство
не може да живей"- рисунки, съчинения, творчество по избор.



Модул: Оценяване на напредъка на
учениците, ориентираност към резултати

Съвместната работа с родителите играе ключова роля при
организиране на цялостната учебна и възпитателна работа с
учениците и постигане на резултати:






1. Провокирам родителите за съвместни идеи и мероприятия по реализирането
им.
2. Предлагам партнорски взаимоотношения, основани на доверие, взаимно
разбиране и уважение.
3. Провеждам родителски срещи по график и извънредни, ако е необходимо.
4. Час за консултации, в който съм на разположение на родителите.
5. Анкети и обратна връзка.

Анкета с родителите, проведена по време на дистанционното обучение:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVqnvbE4pA7OJj7c5YfOVIYDY_LvIgiDt_8WYdk
7-uDwyd1Q/viewform

В началото на всяка учебна година в МО изготвяме
критериии за оценяване на учениците, с която запознаваме и
техните родители. Така за всяко писмено или устно
изпитване, те знаят точно каква оценка ще получат
в зависимост от това, което са показали.
В някои от часовете през учебната година въвеждам
практиката „Аз, на мястото на учителя“, където учениците
оценяват собствената си работа или тази на техен съученик.
За мен е важно да се работи за развитие на критично
мислене, нагласа за реална самооценка, работа в екип,
както и отстояване на лична позиция.



Ключовите практики, влияещи на резултатите на
учениците, които използвам в класната стая:

o Подбирам теми, които отговарят на образователните нужди
o Окуражавам и ценя идеите и гледните точки на учениците
o Насърчавам дискусията
o Търся обратна връзка
o Планирам стимулиращи уроци
o Улеснявам активното участие в часа
o Правя проверка на „разбирането“
o Давам обратна връзка
o Преговарям и обобщавам
o Предизвиквам и настоявам учениците
да показват постоянство, да мислят взискателно и да работят качествено.
o Загрижен съм и изграждам взаимоотношения
с всеки ученик

В края на всеки срок задължително правя анализ на резултатите на класа, както и на всеки
ученик индивидуално. Информацията споделям общо на родителските срещи и индивидуално с
родителите на деца, нуждаещи се от допълнителнаи индивидуална работа. На последваща родителска
среща обсъждам с родителите анализа и си поставяме цели, във връзка с конкретни компетентности,
върху които да се фокусираме .
С колегите от обединението винаги обобщаваме и правим сравнителни таблици на резултати
от входни, изходни нива, общи самостоятелни писмени проверки и други. Задължително анализираме
резултатите и набелязваме мерки за работа.
За учениците, които имат пропуски
заради отсъствия по болест
или обучителни затруднения,
организирам допълнителни консултации,
на които изготвям план
за преодоляване на пропуските
и затрудненията.
В работата си често търся
мнението на педагогическия
съветник или
насочвам родителите
за подкрепа и допълнителна
работа с логопед
или друг специалист.

 Модул: Управление на класа
"Моята цел е да създавам организирана, безопасна, стимулираща и
емоционална среда, която подпомага разгръщане потенциала на всяко дете.
Всеки ученик има свои силни страни и целта ми е да ги откривам и надграждам.
Детето трябва да се усеща значимо, удовлетворено и успешно. "

„Преподаването трябва да е качествено, но и интересно, да създава
активни ученици, които да искат да учат и да са доволни от своите
резултати.“



Правила на класа

Ученикът:
Аз съм ученик и съм отговорен за собствените си действия –
за това, което правя и говоря.


Аз съм в училище, за да се уча и работя заедно със
съучениците ми.



Аз нося всички необходими неща за урока, изпълнявам
домашните работи и се стремя към успех в обучението.



Аз участвам в работата на класа.



Аз помагам на другите и всички работим за общото добро.



В клас работя съсредоточено, спокойно, тихо и изслушвам
този, който говори.



Аз опазвам училищното имущество.



Аз съм винаги любезен, учтив и почтителен.



Аз уважавам всеки и не говоря лоши неща за другите.



Аз не се бия и не обиждам.

Дежурният ученик:
•

съобщава имената на отсъстващите ученици

•

следи за спазване на реда и хигиената

•

подпомага учителя за почистване на дъската,
събиране и раздаване на тетрадките и учебните
помагала.

•

застава на мястото си, с което напомня на
учениците за началото на часа.

Учителят:
- Аз изисквам от всеки ученик да спазва правилата.
- Аз изслушвам и уважавам мнението на всеки.
- Аз се старая да помагам на учениците в максималната възможна степен.

Многообразието на дейности в обучението по
“Родолюбие“ съдейства в голяма степен децата да
осъзнаят ролята си на ученици, да се адаптират към
училището и да развият социални умения, които да
подпомогнат тяхното личностно развитие.
https://drive.google.com/file/d/1ZfqnymqGAo7EtGZLRYrzbRo4QrX
TZZ0D/view


Проектно-базираните уроци създават отлични
възможности за формиране на необходими социални
компетентности. Чрез твоческите задачи децата
се поставят в максимално близка до техните възприятия среда.
Така те учат най-добре, избирайки сами дейности по зададена
тема - "учене чрез правене".

https://drive.google.com/file/d/18NOzbOuYj9H9LgWI_ZocTa8hB5ZNCIIQ/view

https://drive.google.com/file/d/1mWp98oDBp3VN_wHUfXOamSxvcy
uGb16p/view



МОДУЛ: Социална и гражданска компетентност
Участието в благотворителни акции за различни каузи - това е част от
постоянната ми работа за възпитание на "неравнодушни хора".
Всяка година организирам дейности по конкретни поводи и годишнини,
включваме в празника и всички мероприятия на училището. В подготовката и
организацията търсим съдействието на родителите.

 МОДУЛ: Социална и гражданска
компетентност


Всяка година подготвям
учениците си за участие в
състезания . В четвърти клас
работя допълнително с найдобрите деца за участие в
олимпиадата по
математика. През учебната
2019/2020 г. организирах
занимания по интереси
"Светът е математика".



Училищни проекти

по които съм работила:

- «Твоят час» - ’’Чета бързо, пиша правилно’’
- „Подкрепа за успех“Допълнителна работа в подкрепа на нуждаещи се уеници
- Занимания по инреси "Светът е математика"
- „Научи се да караш ски“
- „Занимания по интереси – м.юни 2021г.“



Проекти, по които сме работили в клас:
"Какво ще запомним от баба и дядо"
"Аз обичам моя роден град"
"Обичам българската реч“
“Празници и обичаи в моето семейство“
"Българин да се наричам..."
"Българските занаяти"
"Семейните ценности“
“Нашата Коледа“ и др.

https://drive.google.com/file/d/1sP2C1Qp4XBkQa0Ffn3y4xGSQ_bm0
wDBb/view

От 2010 година попълвам летописната книга на ОУ"Митрополит
Авксентий Велешки"
Член съм на Комисията по квалификациите в училище. В началото на всяка
учебна година изготвяме план за обучения, организираме провеждане на
семинари и курсове за вътрешна и външна квалификационна дейност на
учителите в нашето училище.

ъншноинституционални
квалификации
2017/2021г.
звънинституционални квалификации
2017-2021
година
Разпознаване на обучителните затруднения и комплексна подкрепа на деца с обучителни затруднения - /1кредит/
Професионално портфолио на педагогическите специалисти- /1кредит/

"Дигитални компетентности по ИКТ" - /1 кредит/

"Професионално портфолио на учителите"

"Дигитални компетентности и ИКТ’’.

"Играта, като интерактивен метод на обучение в образов. процес"

„Безопасност на движението по пътищата.Методика

еподаване“-1 кредит.

„Портфолио на учителя. Атестация и самооценка

азованието“ - 1 кредит.

абота с пларформа за дистанционно проверяване на тестови форми»

астр.часа

омпетентностният подход в образованието» - 2 кредита

спешно взаимодействие между училището и семейството»-1кредит

рофесионалният стрес - техники и превенция» – 1 кредит

Детски умения за приятелство»

Обърната класна стая» – 1 кредит



Дистанционно обучение (2020 г.- 2021 г.)

Веднага след обявяването на пандемичната обстановка, всички учители от
нашето училище започнахме да преподаваме в електронна среда. В моя клас имахме
създадена група на родителите и чрез връзката си в нея веднага създадохме
виртуална класна стая в Classroom, в която се включиха всички ученици. Използвах
виртуалната стая в Shkolo, работих с Е-учебник, провеждах проектно базирани
уроци, тестове в Nimero и Classroom, видеоуроци от "Уча се" и "Академико",
провеждах онлайн родителски срещи. С родителите проведохме онлайн анкета за
дистанционното обучение. След обобщение на резултатите бяха набелязани срещани
затруднения и мерки за преодоляването им.
През 2020 г. и март 2021 г. Всички часове и срещи с родители провеждах в Google Meet

https://drive.google.com/file/d/1JvvfZ7eKWnhtilqkcONy14hiC264eG5u/view
https://docs.google.com/document/d/1z4gI2-VqQcGq1yJPKbXr9SqG-cCiZsyT46Cvs8hsswE/edit



МОЯТА ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

Образованието трябва да формира и развива знания и
компетентности на учениците, като непрекъснато насърчава
изявите им.
Всеки ученик има свои качества и таланти, и учителят
трябва да умее да ги идентифицира и надгражда.
Всяко дете е личност и тя трябва да се уважава.
Преподавателските ми похвати са гъвкави и те се променят
в зависимост от темата, степента на трудност, ситуацията и
вниманието на учениците.
Отчитам ролята ня семейството и смятам, че трябва
едновременнно да работим върху развитието на потербностите
на детето. Доверието мвжду мен и родителите е много важно
условие за постигане на резултатност.

Допълнителни критерии
За периода 2017- 2021 г. съм взела участие във много
вътрешноинституционални и извънинституционални квалификации, с цел
подобряване качеството на работата ми в училище и усъвършенстване на
професионалните ми умения.
Работила съм допълнително и съм подготвяла ученици за участие в
математически олимпиади и състезания на СБНУ, тържества и проектобазирана дейност.
Активно работя с родителите при организиране и изпълнение на
различни дейности.
Като педагогически специалист продължавам да повишавам своята
квалификация.

Бъдещи планове:


обмяна на добри педагогически практики

активно участие в реализиране задачите
в училищната стратегия

подготовка за участие и изява на ученици
в олимпиади и състезания на различни нива

включване в допълнителни квалификации
и обучения

разработване на допълнително електронно
учебно съдържание

разширяване на взаимодействието с родители.

"Да имаш силата да преподаваш знания е осъзната и
огромна отговорност"

