Портфолио на Соня Димитрова Тодорова

Лична информация
Република България, гр. Горна Оряховица 5100
телефон: 0889 482 823
Дата на раждане: 30.06.1977
Националност: българка
Трудов стаж
от 2003 г. – учител – СОУ „Вичо Грънчаров”, гр. Горна Оряховица
Николинка Попйорданова – директор на СОУ „Вичо Грънчаров”работодател - ул. „Цар Освободител” №6
Учител по немски език
От 2015 г. –възпитател в прогимназиален етап- 5 клас

-

Образование и обучение
1996 – 2001 г. – ШУ „Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен;
специалност по Немска филология – магистър
Майчин език – Български език
Други езици – Немски език: 1. Разбиране: Слушане С2
Четене С2
2. Говорене: Участие в разговор С2
Самостоятелно устно изложение С2
3. Писане С2
Английски език
Умения и компетенции: Преподавах немски език, като втори чужд език,
на деца от 5 до 12 клас.
Постиженията и успехите са много повече от предизвикателствата и
трудностите. Имам силно желание да трупам опит и да се развивам.
Самоуверена съм, лидер в класната стая, умея да убеждавам и мотивирам,
да бъда организирана, да имам способността да създавам ефективни
планове и да ги следвам, да бъда постоянна в целите си, независимо от
трудностите и неуспехите. Осъзнала съм изключителната си отговорност
– освен преподаването на граматическите норми на езика, аз възпитавам
в децата едно толерантно , приятелско отношение към другия, различния.
Моята цел е не само изграждане на комуникативни умения, но и
учениците да придобият траен интерес към изучаването на чужди езици,

като така разширят познанията си за други народи и култури. Моята
философия на образованието поставя в центъра ученика, неговата
индивидуалност и способности. Помагам му да постигне целите си. Целя
учениците ми да изпитат удовлетворение и радост при всеки, макар и
малък, постигнат резултат. Винаги подхождам с постоянство и
творчество. Отнасям се с уважение и обич към всяко дете и с
всеотдайност работя за неговия успех. Най-често използваните методи от
мен: игрови, повторение, имитация, подражание, работа по двойки, по
групи, по проекти, в екип, драматизация на приказки.
Компютърни умения и компетенции
Работа с Word, Excel, Power Point
Изяви
Изработване на постери
Заучаване на стихотворения и приказки по различни поводи
Първо място две поредни години (2010-2011г.) на областния кръг на I и II
фестивал на детските и юношески театри на немски език. Получени
грамоти за отлично представяне и подготовка.
Сертификати от участия в квалификационни дейности
– Oxford Centre – 2005г. – семинар; 2006 г.; 2007г.;
– Регионален педагогически център гр. Велико Търново –
„Инерактивни методи на преподаване” – 2006 г.
– Обучение -2006 г. – „Базови и специфични компютърни умения на
учители”
– Обучение – „Формиране умения за работа в екип” – 2007г.
– Обучение – „Обучение по ЗИП”- II Чужд език в V клас” – 2007г.
– PААБЕ България -2011г. – „Агресията” – форми и методи за
противодействие
–PААБЕ България-2012г.–„Професоналният стрес при учителите.Техники
за овладяване и контрол на стреса ”
– PААБЕ България-2013г.– „Проектният метод в работата на учителя
и оценяването на учениците в учебния процес ”

–

