
ЕЛЕКТРОННО

ПОРТФОЛИО

В ОБРАЗОВАНИЕТО

Петя Русева
Петя Живкова Русева

Националност: Българско
E-mail: ruseva.petq@abv.bg

Телефон: 0894707296

Трудов стаж

Общ стаж:
9 години

Учителски стаж:
9 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител

Тип на институцията:
Детска градина

Име на институцията:
ДГ №10 "Светлина"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност

Май 2012 г. До сега ДГ №10 "Светлина" Учител

Любим цитат

„Да бъдеш учител…, това е мечта, любов, търпение, предизвикателство, това е живот – призвание, а не работа.”

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност

Септември 2008 г. Май 2012 г. Висше - бакалавър Тракийски университет ПНУП

Септември 2012 г. Май 2014 г. Висше - магистър Тракийски университет ПНУП

Специалност

Професионална квалификация (специалност):

Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионална квалификация "учител":

ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС
Брой

академични
часове

Обучителна институция

Февруари 2021 г. До сега 2-ра
степен

Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“,
Департамент КПРПС
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Септември 2018 г. Ноември 2019 г. Организация и
управление на
образованието

3-та
степен

Тракийски университет,
ДИПКУ Стара Загора

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема

Март 2017 г. 8 часа 1 кредит

Октомври 2019 г. 16 часа 1 кредит

Ноември 2019 г. 48 часа 3 кредита

Групи

Група Учебно заведение Учебни години

Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) 2019/2020

Първа група 2020/2021

Умения и компетентности

Работа в екип

Основано на търпение и толерантност, уважение и взаимопомощ.

Социални умения

Добри комуникативни умения, позитивно мислене, лоялност, креативност, отговорност, сътрудничество, добро взаимодействие с деца и родители.

Организационни умения

Отговорност при провеждане на педагогическата дейсност в ДГ.

Технически умения

Умения за работа с "Word", "Power Point", "Excel", електронни, образователни платформи, електронен дневник, електронни образователни ресурси.

Артистични умения

Авторски сценарии, изработване на сценични костюми.

Методи на преподаване

Игра;

Наблюдение;

Беседа;

Демонстрация;

Разказ;

Иновативни методи;

Други.

 

Философия на преподаване
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„Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.”

                                                                                    /Плутарх/

 

    Да бъдеш учител, това не е просто професия, а призвание. Тя ежедневно дава възможност за изява и развитие, което я прави специфична  и много
интересна. Накратко казано е като една огромна кутия пълна с безброй различни и иновативни ситуации, нуждаещи се от неспирен двигател за да
бъдат осъществени.

    Ако нямаш сърце изпълнено с любов към децата, то да бъдеш учител би било терзание, но когато си изпълнен с обич, търпение, търсиш ли
предизвикателство, тогава себеотдайността и идейността изплуват на повърхността.

    От този скромен опит, който съм успяла да натрупам през годините, мога да кажа, че е прекрасно да работиш това, което желае сърцето ти, това,
което правиш най-добре. Да отидеш на работа и да видиш толкова много детски очи, излъчващи обич и искреност, вперили поглед в теб, очакващи да
им кажеш нещо ново и различно – ето това е безценно.

    Да бъдеш преподавател и да изискваш, ти самия трябва да си за пример.  Децата харесват новото и различното, затова трябва да се стараеш всеки
ден да планираш и да им поднасяш информацията по нов начин. Чрез иновативните методи за обучение се постига много висок резултат, силно
граничещ с емоционалността и удовлетвореността.

    Обучението в детската градина върви ръка за ръка с възпитанието. Децата са като една фигурка от пластилин  в нашите ръце и представяйки си,
че сме ги поели още от първа група и постепенно стигайки до четвърта група ние всеки ден моделираме тази фигурка. Започвайки с едно
елементарно измиване на ръце, много трудно за три годишния човек,  достигайки до качества като: толерантност, всеотдайност, доброта,
отзивчивост, екипност и много други, тогава вглеждайки се във вече израстналата фигура, чувстваш удовлетворение от постигнатите резултати.

    Преподавателската дейност е свързана и с работата с родители. Учителят постоянно трябва да си взаимодейства освен със своите възпитаници, но
и с техните родители. Взаимно трябва да си помагат и съдействат. Тази ако мога така да я нарека „социалистическа дистанция” между учител и
родител, води до различие в двете страни. Както е казано „Децата са огледало на своите родители.” и ние опитвайки се да опознаем тях, опознаваме
и малчуганите около нас.

    Аз съм горда, че работя една от най-древните професии. Прекрасно е да се прибереш след тежкия работен ден вкъщи и да се чувстваш
емоционално удовлетворен. Тогава се заражда нуждата от саморазвиване на професионалните умения и компетентности, защото тази професия
изисква човек да се запознава с всички новости.

 

Добри практики

„Дървото като смисъл на живот"

Формиране на екологична култура и поведение у децата, чрез изграждане и използване на еко-интерактивен кът в детската група.

Рисунки за Ковид отделения

Изгработване на четири картини с акварелни и акрилни бои. Децата са разделени на групи, като всяка от тях работи по определена картина.

Животни от дърво

Деца и родители твориха животни от дърво. Изграждане на екологична култура и любов към животните.

Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание

Фестивал "Здравей, здраве!" - Вкусни картинки от
плодове и зеленчуци.

13.10.2019 г. В подкрепа на здравословното хранене, съвместно с родители и деца се
изработиха картини от плодове и зеленчуци.
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