Виолина Кръстева
Учителската професия е все по-динамична и ангажираща. Постоянното развитие на ИТ
налага учителят да бъде в крак с тенденциите които са водещи. Децата като цяло и в
частност учениците се интересуват изключително от всякакви иновации в смарт
технологиите. Това обуслява и навлизането на все повече ИКТ в образованието ако
учителят иска предметът му да е интересен. Главната цел на добрия учител е да
предизвика любопитството на учениците . Толерантността емпатията и честността са в
основата на добрите взаимоотношения между учител и ученик. Това налага учителят да
се самоусъвършенства постоянно и да учи през целия си живот.Добрият учител е този
който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си възможност за
разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една от основните
цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови процеси в
обществото.Учителят играе изключителна важна роля в развитието на образованието без добри учители няма да има прогрес не само в системата но и в държавата и в
обществото. Той трябва да е лесно обучаем да се стреми към развиване на нови практики
да се учи през цялата си кариера да променя подхода си в зависимост от учениците си да
притежава умения за боравене със съвременните технически постижения умения за
работа в екип да притежава отлични управленски и комуникативни възможности. Тоест
да повишава квалификацията си и да придобива нови умения постоянно в съответствие

със средата и учениците си.
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УЧИЛИЩЕ
ІІ ОУ "Д-р П.Берон"

КЛАСОВЕ
Четвърти клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
Български език и литература / Математика / Технологии и предприемачество /
Компютърно моделиране / Човекът и обществото / Човекът и природата / Музика /
Изобразително изкуство / Физическо възпитание и спорт /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ
През годините съм участвала в:-Проект „Подкрепа за успех“

-Проект „ Без

свободен час „ -Проект "Подобряване на качеството на образованието в средищните
училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес"

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
СОУ „Н. Й. Вапцаров“ - гр Шумен

БАКАЛАВЪР

ШУ „Епископ Константин Преславски“

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА
старши начален учител
Длъжността "учител" включва следните функции:
1. планиране, организиране и провеждане на образователния процес, базиран върху
придобиване на ключови компетентности от децата и учениците;
2. прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните
потребности на децата и учениците;
3. ефективно използване на дигиталните технологии;
4. оценяване напредъка на децата и учениците за придобиване на ключови
компетентности;
5. анализиране на образователните резултати и формираните компетентности на децата
и учениците;
6. обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за
пълноценно включване в образователната и социалната среда;
7. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички
заинтересовани страни;
8. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни
изпити, задължителен държавен изпит или държавен изпит за придобиване на
професионална квалификация и/или придобиване на правоспособност за професии,
упражняването на които изисква такава;
9. подготовка на изпитни материали за оценяване на знанията и уменията на учениците
по съответния учебен предмет или модул;
10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците;

11. разработване и изпълнение на проекти и програми;
12. участие в професионална мобилност и професионални общности;
13. разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на
институцията;
14. опазване на живота и здравето на децата и учениците, включително и по време на
организираните допълнителни дейности или занимания по интереси;
15. водене и съхраняване на задължителните документи;
16. провеждане на консултации с ученици и родители;
17. създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и
взаимопомощ;
18. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и
училищното образование.

25/10/2013 - 25/10/2019
II ОУ „Д- р Петър Берон“ - гр Шумен
старши възпитател, старши учител в начален етап
17/09/1997 - 08/09/1998
Основно училище „Христо Смирненски“ - с. Ясенково
начален учител
08/09/1998 - 25/10/2013
СОУ „Хан Исперих“ - гр Нови пазар
старши възпитател

Умения и компетенции

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в
екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност.Уважение и стимулиране
уникалността и индивидуалността на всяко дете.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с операционна система Windows, работа с мултимедия, аудио и визуална техника.

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ
Откриване на детската индивидуалност в груповата общност.Педагогическо
взаимодействие чрез разнообразни форми.Осигуряване на среда стимулираща детската
активност и развитие.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Участие в екипи за създаване на сценарии, организиране и реализиране на класни,
извънкласни училищни тържества и мероприятия.

Квалификации и обучения
КВАЛИФИКАЦИЯ
19/12/2018
Квалификационен курс на тема: Ефективна работна среда.Модели за изграждане и

подобряване.

СЕРТИФИКАТ
31/03/2018
Квалификационен курс на тема:Използване на интерактивни форми и методи в
образователния процес за стимулиране на логическото мислене, въображението и
паметта на учениците.

КУРС
22/06/2017
Квалификационен курс на тема:Мултимедийни и облачни технологии в работата на
съвременния учител

КУРС
18/02/2018
Компетентности като очаквани резултати от обучението по математика 1-4 клас и
спецификите на учебната програма по математика за началните класове.

СЕРТИФИКАТ
07/10/2016
Обучение - уебинар на тема:Портфолио на учителя

КВАЛИФИКАЦИЯ

02/08/2018
Обучение на тема: Обучение на учители, преподаващи учебна програма по компютърно
моделиране.

СЕМИНАР
01/02/2016
Обучителен семинар на тема:Специфични обучителни трудности и последствиата от тях

СЕМИНАР
30/06/2017
Онлайн семинар на тема:Как да научим учениците да учат-решения и методически
варианти при осъществяване на новата учебна програма по околен свят зя 2 клас.

СЕМИНАР
19/06/2017
Онлайн семинар на тема:Учебната програма по математика за 2 клас и реализирането на
дейности за придобиване на математически и други компетентности чрез обучението по
математика.

КВАЛИФИКАЦИЯ
22/11/2004
Придобита четвърта професионално-квалификационна степен

КВАЛИФИКАЦИЯ
09/05/2017
Професионална квалификация по Методика на обучението по БДП - I - IV клас

СЕРТИФИКАТ
08/06/2017
Уебинар на тема: Как да преподаваме успешно по новите учебни програми за 2 клас

СЕРТИФИКАТ
15/12/2016
Уебинар на тема:Започнете голямото приключение с новия учебен комплект на Просвета
плюс за 1 клас

СЕРТИФИКАТ
27/11/2016
Участие в курс на тема:Интегриране на ИКТ в учебния процес.

СНИМКИ (14)
квалификации и обучения

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Добрият учител проявява емпатия към всичките си ученици но не си позволява
фамилиарничене. Успява да запази творческата атмосфера в часовете си без да се стига
до анархия и хаос. Преподава материала си на достъпен език за всички ученици в класа
дори когато за целта се налага да повтаря един и същ материал на различни целеви
групи по различен начин и с различни езикови и невербални средства.Ученето е
индивидуален процес за всяко дете и нашата работа е да им преподаваме по такъв начин
материала от учебната програма че да предизвикаме тяхното любопитство към него.
Много често ми се налага да съм в ролята на духовен наставник социален работник
социализиращ в нормите на обществото но също така да съм и медицинска сестра
психолог звероукротител психоаналитик а и наставник едновременно. Работата на
учителя ги изисква от мен и когато съм в съответната ситуация тези роли не ми тежат.
Смятам че по този начин помагам на учениците си по-лесно да открият точното си място
в социалната стълбица но и да се стремят да вървят нагоре по нея. Обичам работата си и
не бих я сменила. Важно в нашата професия е да не те напуска желанието за учене.
Спреш ли да се самообучаваш – изоставаш в учителската си кариера и от учениците си и
от колегите си. Никой не може да бъде убеден в нещо за което няма поне минимална
вътрешна мотивация. Целта на работата ми е да успея да събудя у тях тази вътрешна
мотивация и любопитство към това което мога да им предложа и което преподавам.
Искам учениците на които преподавам да станат отговорни и мислещи млади хора
успяващи да преценят правилно всяка ситуация в която попадат. Традиционните
педагогически похвати – лекция беседа разказ дискусия; съчетани с интерактивни –
ролеви игри кръстословици диспути съдебни процеси; ИКТ – интерактивна дъска
проектор образователни софтуери електронни учебници и упражнения;
интердисциплинарен подход. Педагогическите похвати които използвам са различни във
всеки клас – съобразени са със спецификата и възрастта на децата в паралелката. Във
връзка с развитието на новите технологии и промените в детската психика и интереси се
променят и педагогическите похвати които използвам в различните години от
преподавателския си стаж. Смятам образованието за ценност и чрез преподаването си се
стремя да убедя в това и учениците си. Стремя се да бъда в крачката на учениците си –
да познавам нещата които ги интересуват. Философията за преподаването на всеки

човек според мен се формира на база на неговата житейска философия обща култура
познаването на преподавания предмет и личностните му особености. Няма как да бъда
убедена да преподавам по начин който не разбирам или не съм вътрешно убедена в
правотата му и ефективността му.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
В стремеж да се разберат потребностите на всяко едно дете е важно да се стимулират
уменията на децата за да се подтикне развитието им. Важно е и създаването на
позитивна атмосфера. Тя трябва да насочва към доверие добронамереност и обич в
класа. Децата да се научат да спазват правила и да зачитат правата на другите и
авторитета на учителя. Да се изгради такова доверие между учители и родители което
да гарантира щастливо детство и успешна работа. Важен момент при формиране на
детската личност е подобряване на психическото здраве. За целта е необходимо да се
работи за придобиване на емоционални и социални умения. Това допринася за справяне с
жизнени предизвикателства въз основа на общуване с връстници и възрастни.
Осъществяването е възможно чрез изграждане на среда насърчаваща съвместната
работа и сътрудничество между децата.

ОБРАТНА ВРЪЗКА
Доверието което трябва да съществува между родителите и педагогическия екип е едно
от основните и важни за нас условия за да има ползотворна и ефективна работа. За да
достигнем до родителите и да ги накараме да ни вярват уважават и да бъдат постоянни
наши партньори използвахме много и различни методи и средства. Доверието между
учители и родители дава възможност родителите спокойно да споделят и проблеми с
децата им от вкъщи при което учителят с желание и старание се опитва да помогне
защото на всички ни е ясно че за много деца важи “госпожата каза…“. При много от
проблемите се постигат положителни резултати за което учителят получава
благодарност от родителите. Вярвам че в този свят на трудни човешки взаимоотношения
и унижение към професията на учитела има хора които оценяват усилията и труда ни.

Убедена съм че човек получава това което дава. Когато си добронамерен и разрешаваш
проблемите в разговор а не в спор и с усмивка а не с нацупени устни нещата се
получават и то много добре.

УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ
Участия в ежегодни регионални конкурси на ЦПЛР-Обединен детски комплекс Шумен.Участия в състезания организирани от СБНУ.Участие в национално математическо
състезание „Иван Салабашев“.Участие във викторина „Аз обичам България“

УСПЕХИ НА УЧИТЕЛЯ
Грамоти от СБНУ

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ
Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката, методиката на
преподаване, иновативни и интерактивни методи на преподаване по различните учебни
дисциплини от начален етап на обучение. Усъвършенстване на уменията за планиране и
подбор на подходящи, нови и интересни методи, средства и материали, подходящи за
различните теми по учебни предмети.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ
Обичам да работя с децата и това е едно от нещата което ми дава сили и ме мотивира за
постоянно повишаване на квалификацията ми и усвояване на нови компетентности.
Създаването на провокативни и различни ситуации спрямо децата развиване на
умението им да мислят и решават казуси е моя мисия. Мислещите деца стават можещи и
имат умения за адекватно приспособяване в социалната среда. Изграждането на
приятелски отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя е верния
път за постигане на високи и качествени резултати в работата. Изграждането на
позитивна среда в която децата и родителите да се чувстват спокойни и уверени че се

предлага най-доброто за тях им дава положително отношение към професията на
учителя.

