ПРОФЕСИОНАЛНО
ПОРТФОЛИО
НА
ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА
ПАВЛОВА
Образованието е дълга, трудна и отговорна
задача, която трябва да се изпълнява с много
любов, търпение, постоянство и
доброжелателност.
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ЛИЧНИ ДАННИ
Име, презиме, фамилия:
Виктория Петрова Павлова
 Настояща месторабота:
2-ро ОУ “Гоце Делчев” гр. Гоце Делчев
Възпитател в начален етап
Образование:
Висше
 Педагогически стаж:
17 години
 Информация за връзка:
Тел: 0889337040
ел. поща: vp139@abv.bg


ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ











Прилагане на индивидуален и диференциран подход към децата, съобразно
техните възрастови и индивидуални особености на развитие.
Усъвършенстване организацията на учебния процес и методиката на
преподаване.
Използване на разнообразни методи за усвояване на нови знания и умения.
Създаване и развитие на навици и умения за самостоятелен труд.
Формиране на умения за прилагане на получените знания в нови ситуации.
Постоянен контрол в тетрадките за домашна и допълнителна работа в ПИГ.
Провеждане на игрови и занимателни дейности с образователен характер.
Осигуряване на приятна обстановка за учене. Добра хигиена на работното
място. Развитие на чувство за толерантност, търпимост, взаимопомощ и
уважение.
Постоянен контакт с родителите на всеки ученик от групата във връзка с
успеваемостта и поведението му.

ОБРАЗОВАНИЕ
Средно образование:
СОУ ”Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев
Висше образование:
-СУ ”Св. Кл. Охридски”, гр. София
Бакалавър , НУП
Специализация: “Социална педагогика”
-СУ “Св. Кл. Охридски” , гр. София
Магистър, НУП
Специализация: “Свободноизбираеми, извънкласни и извънучилищни
дейности по интереси”

КВАЛИФИКАЦИЯ


СУ “Св. Кл. Охридски” , ДИУУ

5-то ПКС


Център за педагогическа квалификация “Образование” ООД

Завършена едногодишна текуща квалификация на тема: “Новото учебно съдържание по Български език
и литература в началния етап на образование”


Издателство “Просвета”

Практикум на тема : “Работа с електронни учебници и интерактивни технологии в началното
училище”


Квалификационен курс

‘’Разработване на проекти по ‘’Еразмус +’’


Преминато еднодневно обучение

‘’Работа с образователен софтуер ‘’ Envision ’’


Публикация в сп. ‘’Начално училище’’, брой 1 от 2008г. на тема:

‘’Формиране на начални умения за възприемане образите на героите в басня от учениците във втори
клас’’

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
 Фронтален метод
 Беседа
 Самостоятелна работа
 Индивидуална работа
 Групова работа
 Ролеви игри
 Използване на междупредметни връзки
 Анализ и синтез

