ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Резюме
Име

Радка Кирилова Димитрова

Адрес

гр. Самоков

E-mail

r.dimitrowa @ abv.bg

Website

http://www.daskalo.com/radkadimitrova/

Трудов стаж

36 години

Длъжност

Старши начален учител

Университетско
образование

Висше, магистър по предучилищна
педагогика от ЮЗУ Благоевград 1987г

Университетско
образование

Висше магистър по начална училищна
педагогика от СУ „Св. Климент Охридски“,
филиал ДИУУ, София 1995г

Лична квалификация
Индивидуално професионално развитие – степени
▪
▪
▪

Втора професионално-квалификационна степен СУ „Св. Климент Охридски“,
филиал ДИУУ, София – ноември 2012г;
Трета професионално-квалификационна степен СУ „Св. Климент Охридски“,
филиал ДИУУ, София – май 2011г;
Едногодишна специализация „Модернизация на образователния процес“ СУ
„Св. Климент Охридски“, филиал ДИУУ, – май 2010г – май 2011г;

▪
▪

Четвърта
професионално-квалификационна степен СУ
„Св.
Климент
Охридски“, филиал ДИУУ, София – ноември 2009г;
Пета професионално-квалификационна степен СУ „Св. Климент Охридски“,
филиал ДИУУ, София – ноември 2007г;

Философия на преподаването
▪
▪

▪

Учителят трябва да бъде Човек, психолог, професионалист.
Светът се развива твърде бързо, за да мога да си позволя да бъда
консервативна. Не обременявам учениците с остарели похвати, а се старая да
имам съвременен подход на преподаване и комуникация.
Моите водещи идеи са:
▪ постигане на положителни промени в личността на ученика;
▪ добронамереност и позитивизъм в отношенията учител-ученик, ученикучител;
▪ толерантност към индивидуалните различия;
▪ създаване у учениците на стремеж към самостоятелност, преодоляване на
трудности и предизвикателства;
▪ формиране на положителна нагласа към ученето като ценност и
изграждане на стратегия за активно и самостоятелно учене през целия
живот;
▪ учене за знания и надграждане на знанията на учениците;
▪ стимулиране и насочване на детското развитие към успешно реализиране
в живота.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Акценти
▪

▪

▪
▪
▪

Активно участвам в дейността на педагогическия екип при обмяна на добри
практики, подготовка и реализиране на открити уроци, подготовка на
входни и изходни нива за знанията на учениците и на регулярни
самостоятелни работи.
Внедрявам технология на обучение на деца със СОП/ работа в методическото
обединение/, техника за работа с уязвими групи и рискови звена.
Разработвам и реализирам индивидуални тематични програми за обучение
на ученици със СОП.
Използвам ИКТ в процеса на работа – електронни уроци, презентации
Участвам в курсове и семинари с цел повишаване на квалификацията и
поддържане на съвременно и актуално ниво на преподаване.
Работих по проект на МОМН „Подобряване на качеството на образованието
в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на
учебния процес“ 2013г – 2015г.

▪

▪

Работих по проект на МОН „Развитие на способностите на учениците и
повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични
знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“ ноември 2016г – май 2017г.
Работя по НП на МОН „Занимания по интереси“ – клуб „Млад математик“ в
начален курс – от м.февруари 2019г.до м.юни 2020г.

Планиране на образователния процес – информация за учебната дисциплина,
отговорности
Образователният процес се осъществява посредством тематичен учебен план
като се използват учебници, помагала, дидактични материали, ИКТ и други.
В зависимост от индивидуалните потребности на учениците се подготвят
технологии за обща и допълнителна подкрепа за:
▪
▪
▪
▪

обучение на деца със СОП,
обучение на даровити деца,
обучение на деца, застрашени от отпадане,
обучение на деца със здравословни проблеми.

Организация и управление
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

Разработвам Годишен тематичен план и го реализирам в работата си.
Подготвям и планирам всеки учебен час; подбирам допълнителни
дидактични и нагледни материали за обогатяване на учебния материал.
Стремя се да поддържам добра психологическа среда за учениците.
Използвам подходящи образователни стратегии, методи и техники, които:
▪ дават оптимален резултат в конкретната учебна ситуация
▪ отговарят на различните образователни потребности на учениците
▪ мотивират ги и стимулират личностното им развитие
▪ стимулират действения подход в обучението;
Периодично проверявам до каква степен учениците са усвоили учебния
материал чрез устни и писмени изпитвания. Така получавам обратна
информация, за да мога да се върна при необходимост към недобре усвоен
материал.
Редовно организирам родителски срещи/присъствени или онлайн/, за да
запозная всеки родител с постиженията на детето му и да обсъдим заедно
евентуални проблеми.
Веднъж седмично провеждам индивидуални срещи и консултации с
родители – контактът с тях е важен за мен, за да работим заедно за развитието
на детето.

Стратегии и методи на преподаване
Стратегиите и методите, които използвам, са съобразени с:
ДОС;
тематичния учебен план;
▪ учебната програма по съответния учебен предмет;
▪ стратегията за развитие на образователната институция;
▪ възрастта, индивидуалните потребности, способности и интереси на
учениците.
Личностно-организираният образователен процес е свързан с промяната на
ролите учител-ученик. Целта му е превръщане на ученика в активен участник в
учебния процес и поставянето му в центъра на образователното взаимодействие.
Използването на интерактивни презентации, електронни тестове, забавни
тестове правят часовете забавни и емоционални.За постигането на тази цел
използвам в работата си различни методи:
• словесни – обяснение, разказ, беседа, самостоятелна работа на учениците;
• нагледни – наблюдение в и извън класната стая
• практически – работа по проекти
• интерактивни – групова работа, проектно-ориентирано обучение,
дикусии, решаване на казуси, ролеви игри, игров метод, кооперативно
учене, мозъчна атака, работа в малки групи/по двойки/, незавършено
изречение и др.
▪
▪

Управление на класа
•
•
•
•

Инструментариум за формиране на комуникативни и комуникационни
умения;
Определяне на достигнатото ниво на усвояване на знания и формиране
на умения;
Критерии за оценяване на знанията;
Дейности за подобряване на резултатите и компенсиране на пропуските.

Извънкласна дейност
Децата черпят знания за историята, културата и природата на своята Родина
благодарение на извънкласната дейност. Нейното разнообразие ги мотивира да
демонстрират своите заложби и таланти, да проявяват креативност. Участието в
изложби, конкурси, тематични тържества и екскурзии допринасят за
сплотяването на класа.
Участието и победите в различни състезания като: олимпиади по математика,
Европейско кенгуру, състезания на СБНУ, Международно математическо

състезание „Математика за всеки“, Математически турнир „Иван Салабашев“ ,
Ученически състезания „Многознайко“, сътезания на МОН и други допринасят
за доказване на знанията и изграждане на мотивирани, знаещи и можещи деца
със състезателен дух.
Спортът е важен за хармоничното развитие на детския организъм. Той калява,
изгражда характер, научава ги да се борят за победата по спортсменски.
Излетите в природата, плуването, зимните спортове и танците помагат за
изграждането на симбиозата здрав дух – силно тяло.

Обратна връзка – доказателства за ефективност на преподаване , мнения на другите,
оценяване на класа

Оценяването на учениците се извършва посредством методи и стратегии за
външно и вътрешно оценяване.
Вътрешно оценяване: Тестове, Проекти, Презентации
Външно оценяване: НВО – Национално външно оценяване; протоколи от
посещение на открити уроци
Приложение № 1 Входно и изходни ниво
▪
▪

Приложение № 2 Протоколи от посещение на открити уроци

ОРГАНИЗАЦИОННИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Основни функции и отговорности
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Председател на комисия по вътрешноучилищна методическа и
педагогическа подготовка;
Член на комисия по БДП
Член на Координационен съвет за справяне с агресията и тормоза в училище;
Член на комисия за изготвяне на седмичното разписание за начален курс;
Планиране и подготовка на учебния процес;
Провеждане на обучение по съответните предмети;
Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники, които
▪ мотивират учениците и стимулират личностното им развитие
▪ реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки;
Обогатяване на учебния процес с интересни факти и занимателни елементи;
Използване на учебно-технически средства и материали, подходящи за
постигане на оптимални резултати в конкретна учебна ситуация;
Формиране на положителни нагласи към ученето като ценност и изграждане
на стратегии за активно и самостоятелно учене през целия живот;
Формиране у учениците на разбирането за ученето като съзнателно усилие,
изискващо организираност и самодисциплина и възпитаване на отговорност
за собственото им учене, действия и поведение;
Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на
учебния процес;
Опазване на живота и здравето на учениците.

Самонаблюдение и самооценка

Любовта към децата е водеща в работата ми .Използвам съвременни подходи в
работата си за създаване на стемеж към самостоятелност и изграждане на
положителна нагласа към активно учене. Изявените ученици са мотивирани да
показват знанията си и участват в национални състезания по математика и
български език, където имат отлични резултати. Такива са: Математически
турнир“Иван Салабашев“/два златни медала/, Международно математическо
състезание“Математика без граници“/много златни, сребърни и бронзови
медали, класиране и участие във финален кръг гр. Несебър/; Ученически
състезания „Многознайко“/постигнати отлични резултати в кръговете по
математика, български език, английски език/ и др.
Отличия, награди, постижения
Грамоти на Сдружение на българските начални учители
•
•
•

за учебна години 2014/2015г;
за учебна години 2015/2016г;
за учебна години 2016/2017г.

Професионално развитие - Квалификационни курсове
•

•
•

•

Европейски център за обучение и квалификация – компютърен курс
„Офис 21 век“ – Microsoft Windows 1998, Microsoft Word 2000, Microsoft
Excel 2000, Internet – юни 2000г;
Национален педагогически център – курс „Ръководители на компютърни
кабинети“ – декември 2005г;
Технически университет София – сектор „Следдипломно обучение“ –
курс „Методика на обучението по БДП в детска градина и 1-4 клас“ –
януари 2006г;
Национален педагогически център – курс „Базови и специфични умения
на учители“ – април 2006г;

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

МОН, Професионална техническа гимназия „Никола Вапцаров“ – курс
„Компютърно обучение – второ ниво“ – декември 2006г;
СУ „Св. Климент Охридски“, филиал ДИУУ, София – курс
„Педагогически технологии и техники на обучение в различните форми
на образователния процес в НУ“ – юни 2008г;
СУ „Св. Климент Охридски“, филиал ДИУУ, София – курс „Овладяване
на знания, умения и компетентности в обучението по БЕЛ и математика в
НУ“ – юни 2011г;
СУ „Св. Климент Охридски“, филиал ДИУУ, София – курс
„Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП“ – април-юни
2011г;
СУ „Св. Климент Охридски“, филиал ДИУУ, София – курс
„Изследователска дейност на учителя“ – февруари 2012г;
Джуниър Ачийвмънт България – курс „Формиране на предприемачески
умения в начален етап на българските училища“ – март 2013г;
МОН – обединение „Средищни училища“ – обучение за организиране и
прилагане на модел на целодневна организация на учебния процес –
април-юни 2013г;
Център за творческо обучение – обучение „PREZI – Създаване на
мултимедийни презентации“ – септември 2014г;
РЦПИОВДУСОП – София област – обучение „Интегрирано обучение и
възпитание на деца и ученици със СОП“ – септември 2014г;
МОН, РИО-София област – обучение „Превенция на бедствията и
авариите“ – октомври 2014г;
Русенски университет „Ангел Кънчев“, Център за продължаващо
обучение, курс „Интерактивни технологии и техники в обучението по
БДП“ 18.03.2016г;
Мениджър Консулт ЕООД – обучение „Приложението на закона за
предучилищното и училищното образование – стъпка по стъпка“ –
10.09.2016г;
РЦПППО – София област, обучение „Справяне с агресията в училище.
Работа с трудни деца.“ – 01.06.2017г;
Институт за човешки ресурси София – обучение „Акценти в ДОС за
приобщаващо образование. Подкрепа за равен достъп до качествено
образование и за развитие на потенциала на всяко дете и ученик“ – 05.0606.06.2017г.
„Мениджър консулт“ ЕООД, Обучение „Самооценяване чрез електронно
портфолио“ – 17-18.10.2017г.
РААБЕ България ЕООД, Обучение „Компютърно моделиране. Идеи,
принципи, реализация“ – 28.08.2018-04.09.2018г.
Русенски университет “Ангел Кънчев“, Център за продължаващо
обучение, курс “Актуални проблеми на обучението и възпитанието по
БДП в СУ и детската градина – периодично обучение“ 25.11.2019г.;
РААБЕ България ЕООД, Обучение „Компютърното моделиране. Идеи,
принципи, реализация (с фокус върху учебното съдържание за 4-ти клас)“
– 23.02.2020г.

Приложение № 3 Някои от сертификатите/удостоверенията за посетени и
завършени квалификационни курсове

