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За мен

Име:Веселина ЛюбеноваТопалова

Обща информация

Длъжност: Учител начален етап

E-mil:  vesilubenova@abv.bg

Адрес: гр. Гоце Делчев 
ул. Преспа №3

Образование и квалификация
Образование/ Образователни степени:
Магистър/Предучилищна и начална училищна педагогика
Бакалавър/ Начална училищна педагогика

mailto:vesilubenova@abv.bg


Професионален/учителски стаж: 5 години учителски стаж
Професионален/учителски стаж
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08/02– 31/05

15/09

2016

2017

30/06
15/09

05.09

2017

2018

18/09

2019

30/05

2022

15/ /09/ 2022

Веско
Highlight



Моята философия като учител

„Всяка истина има четири ъгъла: като учител аз давам своя ъгъл, а ти трябва
да откриеш останалите три.“             
Конфуций



Педагогическа дейност
През последните години съм преподавала на
много ученици.
Участвала съм в редица училищни
мероприятия. Вземала съм участие в
екскурзии и редица извънкласни дейности с
образователен характер. Проучвала съм
интересите на учениците, с цел за
постигане на тяхното пълноценно
формиране като добри и отзивчиви хора,
знаещи и можещи личности, подготвени за
тяхното по – нататъшно развитие в
живота.



Professionally certified in leading
state Science curriculum

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

Образователни и учебни планове и програми;
 Следене на  учебно– методическа литература; научни разработки;
реферати;
Следене на всички актуални документи, публикувани в МОН;
Учебници, учебни помагала, табла и други дидактични материали, в
съответствие с приетите към настоящия момент учебни планове;
Изготвяне на дидактични материали съобрзени с възрастта на учениците;
Прилагане в учебния процес на интерактивни игри;
Участие в квалификационни курсове, обучения и програми;



Professionally certified in leading
state Science curriculum

Оценяване напредъка на учениците

При оценявянето на напредъка на учениците се ръководя от държавните
образователни стандарти за оценяване на резултатите от обучението.
Прилагам инструментариум за проверка и оценка на постигнатите
резултати чрез точни иясни критерии, които важат еднакво за всички
ученици.
Запознавам учениците с показателите за оценявяне на знанията и уменията.
Провеждам индивидуални консултации по пропуснатото учебно съдържание
или работа с талантливи деца, при подготовка за състезания и 
конкурси.

 



Professionally certified in leading
state Science curriculum

Управление на класната стая

Да разберем поведението на учениците;
Да сме наясно с мотивацията на учениците;
Да бъдем уверени в себе си;
Да познаваме добре историите на децата;
Да бъдем организирани;
Да заявяваме ясно очакванията си;
Да демонстрираме и акцентираме на
поведението, което искаме да виждаме по–често в
клас;
Да мислим като учениците си, но да действаме
като възрастни;
Да подкрепим децата да се чувстват ангажирани
в дейностите;
Да говорим за различието в класната стая като
ценност;
Класната стая да има правила;
Да се инициират дейности за работа в екип;
Да изградим доверие помежду си;
Да уважаме учениците си  и да отбелязваме
напредъка им;

Като учители е необходимо:



Участие в училищния живот

Активно участие във всички чествания на
училището- Отбелязване на деня на Будителите,
честване на Коледни тържества;
Базар с благотворителна цел под надслов „Да
помогнем на приятел“;
 Честване патронния празник на училището;
Пролетни тържества;
 Изложби;
Честване на 24-ти май;
Участия в конкурси фестивали, училищни и
класни празници;
Състезание „Многознайко”, "Родна реч", "Млад
математик" ;" Млад художник";"Английски езиuк";
"Млад родолюбец".



Участие в училищния живот

Участие в инициативата „Пътуващи сандъчета” на
фондация „Детски книги”;
Коледно благотворително представление в „Символ на
любовта";
Благотворително представление за Българската Коледа;
Среща с писателката Зорница Иванова;
Участие с флашмоб в откриването на Третия
национален конкурс 

Участие във „Фолклорна Коледа”;
Среща с представители от фондация „Въздигане” с лекция за
въоръжението на древните българи;

      „Да върнем книжките  в ръцете на децата”;

 



Извънкласни дейности и работа по проекти

Участие в проект „Единство в разнообразието";
Организиране на екскурзии;
Среща с  писатели;



Работа с родители

Общи и индивидуални срещи с родителите;
Въвличане на родителите в живота на
училището;
Участие на ученици и родители в
благотворителни мероприятия;



Квалификация и професионално развитие
Участие в обучения, семинари и други форуми за повишаване на квалификацията*

              Обучение Обучителна организация Квалификационни кредити

„Синдромът „Бърнаут“ в
учителската професия“; СУ "Св. Климент Охридски"                   0,5 кредита

“Диагностика и
развитие на надарени
деца“

ЮЗУ "Неофит Рилски"                     1,0 кредита

 „ Разрешаване на
възникнали проблеми в
образователните
институции чрез
ефективно използване на
преговори“; 

Коректив Експрес ЕООД
               

                  1,0кредита

*Сертификати, удостоверения и снимки от проведените квалификации може да намерите в Приложение 1



Квалификация и професионално развитие
Участие в обучения, семинари и други форуми за повишаване на квалификацията*

                 Обучение Обучителна организация Квалификационни кредити

„Презентационни
умения на учителя“; Фондация "Кузманов"                   1,0 кредит

„Мениджмънт на класа“; Фондация "Кузманов"                     1,0 кредит

            Фондация "Кузманов"                
               1,0  кредит

*Сертификати, удостоверения и снимки от проведените квалификации може да намерите в Приложение 1

 „Компютърно
моделиране за 3 клас“; 



Квалификация и професионално развитие
Участие в обучения, семинари и други форуми за повишаване на квалификацията*

Обучение Обучителна организация Квалификационни кредити

  "Професионален
етикет   на учителя"              Фондация "Кузманов"                          1,0 кредит

 „Хиперактивност и
дефицит на внимание.
Практически насоки за
работа с хиперактивни
деца и ученици“; 

          Фондация "Кузманов"                         1,0 кредит

          Фондация "Кузманов"                
                      1,0  кредит

„Интерактивни методи
на обучение“;   Фондация "Кузманов"               1,0 кредит

*Сертификати, удостоверения и снимки от проведените квалификации може да намерите в Приложение 1

„Портфолио на ученика“ 



Квалификация и професионално развитие
Участие в обучения, семинари и други форуми за повишаване на квалификацията*

               Обучение Обучителна организация Квалификационни кредити

„Тестове в
образователната
система“;               Фондация "Кузманов"                             1,0 кредит

 „ Как се преподава
онлайн“           Фондация "Кузманов"                              1,0 кредит

               Фондация "Кузманов"                
                            1,0  кредит

*Сертификати, удостоверения и снимки от проведените квалификации може да намерите в Приложение 1

„Валдорфската
образователна система“; 



Споделяне на опит с колеги

Представяне на разработени уроци и
презентации;
Практически решения за по–успешно
усвояване на учебния материал;
Представяне на дидактични игри, с цел
лесно и приятно учене;

Бъдещи планове

Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката;
Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи,
нови и интересни методи, средства и материали, подходящи за 
 различните теми по учебните предмети;
Работа по проекти;
Развитие на иновативни методи на обучение;
Провокиране на интереса на учениците в търсене, подбор и работа с
различни източници на информация;

1.
2.

3.
4.
5.



Място за самооценка и рефлексия

В работата си с учениците, влагам душа и сърце. Наред с основното, да
обучавам и ограмотявам децата в начален етап, винаги се стремя да бъда
обективна и справедлива. Взискателна съм, държа на дисциплината и реда,
на добрите обноски и маниери между колеги, учител- ученик, ученик- ученик.
 Когато работя с децата се стремя да дам свобода на техните гледни точки,
за да могат сами да достигнат до истината. Залагам на екипната работа в
класа –както между самите ученици, така и между мен и тях. Учителят,
трябва да не престава да бъде дете и участва активно в заниманията  с
децата, насочвайки ги и подкрепяйки ги.



Приложение 1 - Сертификати и други доказателства за участие в обучения и форуми за
повишаване на квалификацията

Приложения



Приложение 1 - Сертификати и други доказателства за участие в обучения и форуми за
повишаване на квалификацията

Приложения



Приложение 2 - Материали и илюстрации от педагогически дейности

Големият годишен изпит "             Вълшебна Коледа" Работа в час по български език с
"Енвижън"



Приложение 2 - Материали и илюстрации от педагогически дейности

Моменти от проект "Единство в разнообразието"



Приложение 2 - Материали и илюстрации от педагогически дейности

    " Една земя един народ"                               "Магиятя на времето"                     Моменти от класната стая



Приложение 2 - Материали и илюстрации от педагогически дейности

       Коледни сладки                                                 Денят на Земята                                      Да посрещнем Баба Марта


