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Българка

Образование - висше

Имам 39 г. педагогически стаж

Старши учител среден етап на основното образование.

Завършила съм ПУ “Паисий Хилендарски” през 1981  г.,
специалност “Математика”.

Работила съм:

- От  1976  г.  до 1988  г.  като  учител  по
математика  в  ОУ  „Отец  Паисий”,  с.  Константин,  общ.
Елена;

- От  1988  г.  до 1991  г.  като  учител  по
математика  в  ОУ  „Христо  Смирненски”,  с.  Добротица,
общ. Антоново;

- От 1991 г.  до момента работя като учител
по  математика  в  СОУ „Вичо  Грънчаров”,  гр.  Горна
Оряховица.



КВАЛИФИКАЦИИ

«Роля на класния ръководител» - 2013 г.;

«Идентифициране на деца в риск и работа с тях» -
2012 г.;

«Ролята на ЕКПО в детската градина  и училище» -
2011 г.;

«Повишаване мотивацията за учене» - 2009 г.;

«Управление    на    класа,    дисциплина    чрез
сътрудничество» - 2007 г.;

«Базови  и  специфични  компютърни  умения  на
учителя по математика» - 2006 г.;

«Интерактивни методи на преподаване » - 2005 г.;

Втора ПКС - 1997 г.



НАГРАДИ

Грамота от Областния управител на Област Велико

Търново за активна преподавателска работа и дейност в

СМБ    и    популяризиране    на    матетатиката    във

Великотърновска област - 2009 г.;

Грамота от Община Горна Оряховица за постигнати

високи резултати в обучението на учениците по математика

и за активна дейност в културно-образователната област -

2008 г.;

Грамота от РИО-Варна за работа с изявени  ученици

- 2006 г.



ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Традиционно   математиката   е   дисциплина,

която се харесва на малка част от учениците. И много

от тези, които не я харесват се отказват и приемат, че

не могат. Аз не вярвам, че има ученици, които не

могат, а че не са достатъчно мотивирани. Отчитам

ролята на семейството и смятам че трябва заедно да

работим върху развиването на уменията на ученика.

Трябва да работим в посока за активно включването

на   учениците   в   процеса   на   учене.   Смятам,   че

училището трябва да предоставя най-вече житейски

уроци, а чрез изучаването на математика се изправяме

пред една от първите трудности в живота си, която

трябва да преоодолеем...



ОТГОВОРНОСТИ

Дейността   ми   на   преподавател   е   свързана   с

осъщест-вяване на организационни връзки,

взаимоотношения и взаимодействия с:

- Ученици;

- Родители;

- Учители и възпитатели от училище и от

други училища;

- Управленски и административен персонал;

- Експерти от РИО и МОМН;

- Институции и звена за квалификация.



ОТГОВОРНОСТИ

Учебна 2015/2016 година;

Предопавам математика на шести, седми и осми клас.

В ежедневната си работа с учениците се старая да внасям
разнообразие:

- Стремя   се   да   имам   съвременен   подход   на
преподаване и комуникация;

- В   центъра   на   учебно-възпитателния   процес
поставям   ученика   с   неговата   познавателна,   емоционална   и
творческа дейност: да решава проблеми, да твори, да се учи от
грешките си;

- Планирам различни форми на работа - групови и
индивидуални;

- Обогатявам  учебния  процес  със  занимателни
елементи - кръстословици,  ребуси,  главоблъсканици, състезания
и др.;

- Подготвям индивидуални материали за работа
на учениците, съобразно възможностите им;



ОТГОВОРНОСТИ

- В  някои  от  темите  вмъквам  задачи  със

състезателен характер;

- Наблягам   на   това   какво   са   усвоили

учениците, а не на материала, който е заплануван;

- Стимулирам непрекъснато учениците;

- Поставям ясен критерий за оценяване на

писмени работи и тестове.



ОТГОВОРНОСТИ
Ръководител съм на извънкласна дейност «Магията на

числата» по програма «Успех».



ОТГОВОРНОСТИ

Председател съм на секция Горна Оряховица на Съюза

на математиците в България. Отговарям за организирането и

провеждането   на   различни   математически   състезания   на

територията на община Горна Оряховица.



МОЯ ГОРДОСТ
Двама от моите ученици -Тодор Руменов  Петров 

и Калоян Маринов Енев, бяха финалисти на престижното 

международно състезание “Математика без граници”, 

където мериха сили с представители на 9 държави.


