Вашият уеб браузър (Safari 4) е остарял. Актуализирайте браузъра си за повече
П едагогическо
сигурност,
бързина и най-добротопортфолио
изживяване на този сайт.
Електронен адрес:
https://portfolio.contipso.com/portfolio-teacher-ralica-stoyanova-1
Актуализиране на браузъра игнорирай
Код за достъп: F9HaoF@Z
*Това е печатно копие на електронно портфолио на учител. Допълнителните прикачени файлове можете да намерите на електронния адрес
на портфолиото

Ралица Стоянова
Портфолио на Учител
Свържете се с мен

Обща информация
1. Основна информация
Име: Ралица
Презиме: Юлиева
Фамилия: Стоянова
Националност: Българска
Телефон: 0898836850
Имейл: ralitsa_77katrin@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: II ОУ"Д-р Петър Берон"
Заемана длъжност в момента:

2. История на заеманите длъжности

П ериод от

П ериод до

Име на институцията

Длъжност

09-2016

До момента

II ОУ "Д-р Петър берон"

Възпитател

3. Любим цитат

“Учителят
е от друга мая – отговорен до престараване и загрижен до
разболяване.Той е този, който трябва да преведе учениците през сложните
научни термини, да ги подготви за живота и социалните отношения, да им
предаде устойчиви и успешни социални компетенции, да ги научи да
разсъждават и да се аргументират. Често учителят знае за учениците си
много повече от собствените им родители и това знание го прави решаващ
фактор не само в училищния им живот, но и извън него.

А. Съответствие с изискванията на длъжността
1.

Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен,
научна степен

1.2 Друга след първоначалната

П ериод П ериод
от
до

Специалност

Образователна
институция

Файлове

09-2011

07-2015

Начална училищна педагогика и чужд език (Английски език)

ШУ "Епископ Константин
Преславски"



09-2015

07-2016

Предучилищна и начална училищна педагогика- Иновации в
началното образование

ШУ "Епископ Константин
Преславски"



2.

Професионална квалификация (специалност)

2.1 По базовата специалност от висшето образование
Учител ГЦОУД

2.2 Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да

3.

Професионален опит/учителски стаж - брой години

3.1 Общ и учителски стаж

Общ стаж - години:

4.

от които Учителски стаж: 8 години 11 месеца 12
дни

Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране

4.2 Задължителни часове - Квалификационни кредити

Година и
месец

Наименование

Б рой получени
кредити

Б рой
академични
часове

Образователна
институция

Файлове

09-2017

1 кредит



12-2018

1 кредит



12-2018

1 кредит



06-2019

1 кредит




06-2020

"Реализация на професионалните умения
на учителя в урока"

2 кредита

32

ДИКПО - гр. Варна



Б. Области на компетентност и критерии по тях
1.

Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на
класа/групата

1.1

Планиране

1.1.1 Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното
съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с
интересите на децата/учениците и образователната среда.
Годишно тематично разпределение на група за целодневна организация на учебния ден
Период от: 09-2020
Период до: До момента
В срок предоставих годишното тематично разпределение на група за целодневна организация на учебния ден.

1.1.3 Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на
резултатите на децата/учениците
Използване на аудио-визуални технологии
Период от: 09-2016
Период до: До момента
Използването на съвременните аудио-визуални и
информационни технологии и приложението им в
обучението благоприятстват и улесняват провеждането
на уроците в следните направления- дават подходяща
нагласа на учениците, ускоряват урочните елементи,
осигуряват нагледни дидактични средства.
Тип: Преподаване

1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на
преподаване

1.2.1 Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа
или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните
резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните

резултати
Поддържане на позитивна работна
атмосфера
Период от: 09-2016
Период до: До момента
Има няколко инструмента, с които би могла да бъде
постигната позитивна атмосфера на работа в класната
стая с цел постигане на планираните резултати.
1. Създаване на правила и последствия в класа, които
стоят на видно място в класната стая.
2. Поощряване на учениците, които спазват правилата например: могат да бъдат помощник-учители; могат да
проверяват домашни и др.
3. Използване на ел. дневник, в който има поле "Отзиви".
Мигновената връзка с родителите често има
възпитателен ефект при нежелано поведение от страна
на ученика.

1.2.3 Дейности, примери или доказателства за избор на подходящи дидактически материали,
включително авторски такива
Избор на подходящи дидактически материали
Период от: 09-2016
Период до: До момента
В образователната теория и практика активно се
търсят методи, средства и организационни форми, които
да направят училището интересна, занимателна и
любопитна среда за знание и опит. Проучването на
специализираната литература и добрия педагогически
опит налага извода, че интерактивните методи – казус,
ролеви игри, пъзели, игра, анкета, беседа,симулация,
поставят ученика в активна позиция, водят до разбиране
и трайност на знанията.
Изработка на презентации
Флаш карти
Видео уроци

1.2.4 Дейности, примери или доказателства за спазването и контрола на спазването на
книжовноезиковите норми на българския език
Спазването на книжовноезиковите норм

Период от: 09-2016
Период до: До момента
В работата си осъзнавам ключовото място на книжовния
българския език в българското училище. В комуникацията с
децата и учениците не само в училище, но и извън него
,използвам книжовен български език. На книжовен
български език общувам и с другите колеги от училището.

1.4 Управление на групата/класа

1.4.3 Учебни предмети и класове

Английски език

Английски език

Клас :
1-ви клас
Учебни години:
2016/2017

Клас :
2-ри клас
Учебни години:
2016/2017

учител ЦДО

Английски език

Клас :
1-ви клас
Учебни години:
2016/2017

Клас :
2-ри клас
Учебни години:
2017/2018

учител ЦДО

Английкси език

Клас :
2-ри клас
Учебни години:
2017/2018

Клас :
3-ти клас
Учебни години:
2018/2019

учител ЦДО

Английски език

Клас :
3-ти клас
Учебни години:
2018/2019

Клас :
4-ти клас
Учебни години:
2019/2020

Учител ГЦОУД

Учител ГЦОУД
Клас :
4-ти клас
Учебни години:
2019/2020

Клас :
1-ви клас
Учебни години:
2020/2021

1.5 Други компетентности и резултати

1.5.1 Общи умения и компетенции

Умения и
компетенции

Описание

Социални умения и
компетенции

Креативна, уверена,инициативна, коректна,лоялна,адаптивна.
Отлични комуникативни умения- устни,писменни.
Умения за работа в екип при вземането на решения.
Ценя личното достойнство на другия, зачитаща неговите права.
Позитивна, създаваща позитивна среда около себе си.
Зачитам чуждото мнение и различните гледни точки.

Организационни
умения и
компетенции

Добра работа в екип. Изразени умения за управление на хората в екипа.

Когнитивно-базирани
компетенции

Способност за генериране на творчески идеи.

Технически умения и
компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, електронно учебно съдържание,умения придобити в
резултат на допълнителна квалификация.

Артистични/Спортни
умения и
компетенции

Увличам се изключително много по спорта и в частност фитнеса. Обичам здравословното
хранене.Водила съм занимания по зумба и танци. Двайсетгодишната ми практика на танцьор са
създали в мен изключителна дисциплина и издържливост.
https://www.facebook.com/100000075627918/videos/vb.100000075627918/1029925290353315/?type=3
Всяка година с желание вземам участие в състезания по бягане за купата на директора.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2737425539603273&set=pb.100000075627918.2207520000.1571904755.&type=3&theater

Друго
умение/компетенция

Увличам се изключително много по приложните изкуства, спорта и здравословното хранене сред
подрастващите.
Изработвам различни изделия от хартия, сатенени ленти и отпадъчни материали. Владеени на
техниките- оригами,кусудами, канзаши, декупаж,папие маше, модулни оригами и други творчески
дейности. Имам набор от написани стихотворения и творби за деца.

1.5.2 Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
- резюме
Резюме на постиженията:

Ученически сътезания "Многознайко" по английски език за начален етап.
Училищно състезанио по английски език за начален етап.

1.5.3 Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък

1-3 място
Учебни години: 2018/2019, 2017/2018
Състезанищя по английски език- Аз зная английски, Аз уча
английски, Многознайко.

5.

Друга информация, допълваща професионалния профил

5.3 Извънкласни и извънучилищни мероприятия

Ученически екскурзии
Учебни години: 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017
По пътя на старите столици- Мадара и Плиска;
Неолитното селище" Неофит Рилски"; Велико
Търново;Свещаре; Варна-планетариум,делфинариум,
зоологическа градина.

Празник на буквите
Учебни години: 2016/2017
Вече съм грамотен.

Да пазим природата чиста.
Учебни години: 2017/2018

Реагиране при бедствия ,наводнения и аварии.
Учебни години: 2019/2020
Едноседмично обучение как да действаме при бедствия
,наводнения и аварии
Линк: Към страницата

5.8 Списък на лични творби - книги, картини, графики, спортни постижения и др., справка за
участие в проекти и научноизследователски дейности и др.
Цветя от креп хартия
Тип на личната творба: Друго
Година и месец: 05-2013
Линк: Към страницата

Изделия от сатенени лентил
Тип на личната творба: Друго
Година и месец: 10-2019
Изделия от сатененин ленти в техниката " Канзаши "
Линк: Към страницата

Дървета он хартия
Тип на личната творба: Друго
Година и месец: 10-2019
Дървета от хартия и сатенени лентил
Линк: Към страницата

Изделия от вестници
Тип на личната творба: Друго
Година и месец: 10-2019
Изделия от вестници
Линк: Към страницата

Модулни оригами
Тип на личната творба: Друго
Година и месец: 10-2019
Модулни оригами и кусудами.
Линк: Към страницата

