ПОРТФОЛИО НА
КРИСТИЯН ПЕТРОВ
УЧИТЕЛ ПО БЕЛ
97. СУ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”

1.
ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
АЗ СЪМ КРИСТИЯН ПЕТРОВ,
УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА
В 97. СУ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”

“Учителят трябва да бъде
търпелив като вол,
добър като агне и телесно
здрав като битолски
просяк.”

Хр. Ботев

2.
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАВЪРШИЛ СЪМ
БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ В
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

СЕРТИФИЦИРАН ПРОВЕРИТЕЛ НА НВО
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за участие в семинар на тема:
Български език и литература - компоненти и
компетентности

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за участие в семинар на тема:
Формиране у учениците на умения за работа с текст
с оглед на новите учебни програми

3.
ПЕДАГОГИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ
ИМАМ ЧЕТИРИГОДИШЕН СТАЖ КАТО
УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА

2016 - 2019 ГОДИНА:
преподавател по БЕЛ в 56. СУ “Професор
Константин Иречек”

ОТ 2019 ГОДИНА:
преподавател по БЕЛ в 97. СУ “Братя Миладинови”
В момента преподавам в 7. и 8. клас, като
подготвям учениците за успешно полагане на
националното външно оценяване

4.
МЕТОДИ НА
РАБОТА

РАБОТА В ЧАСОВЕТЕ ПО БЕЛ:
В учебните часове по БЕЛ имам намерение да
работя и с електронни ресурси, които с годините
съм си подготвил. Убеден съм, че телефонът е найдобрият приятел на ученика и пръв помощник в
обучението.

ДОМАШНИТЕ РАБОТИ СА ОСТАРЕЛИ:
СИТУАЦИЯТА С ОБЯВЯНЕТО НА
ПАНДЕМИЯ И ИЗВЪНРЕДНО
ПОЛОЖЕНИЕ НИ ПОКАЗА КОЛКО
ВАЖНО Е ДА СМЕ В КРАК С
ТЕХНОЛОГИИТЕ!

В процеса на своята педагогическа дейност съм
изготвил много електронни тестове и упражнения.
Имам намерение да присъединя децата във
виртуална класна стая, в която да им възлагам
дългосрочни проекти и тестове, с които да
упражняват наученото.

“Учителите държат
бъдещето на народа в
ръцете си”

П. Р. Славейков

КЛУБ ПО ЖУРНАЛИСТИКА:

5.
ИЗВЪНКЛАСНА
ДЕЙНОСТ
ОБРАЗОВАНИЕТО Е ПРОЦЕС, КОЙТО НЕ
БИВА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА САМО В
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ. ЗАТОВА РАБОТЯ
СЪС СВОИТЕ УЧЕНИЦИ
ДОПЪЛНИТЕЛНО

Тази година направих училищен информационен
блог в интернет, а учениците влязоха в ролята на
репортери, на които да предам опита си като
журналист. Имам намерение да продължа тази
дейност с ученици от прогимназия, а учениците от
гимназия да влязат в ролята на редактори.

КЛУБ ЗА ПИСАНЕ НА ЕСЕ:
Работя допълнително с даровити ученици от
гимназиален етап. Срещаме се веднъж седмично, за
да обсъждаме техните литературни есета. Идеята на
този клуб е да бъдат подготвени за държавните
зрелостни изпити.

ПРОВЕРИТЕЛ СЪМ НА НВО СЛЕД 7. КЛАС
Вече трета поредна година съм един от
проверителите на националното въшно оценяване
след 7. клас.

КЛУБ ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ:

6.
ПРОФЕСИОНАЛНИ
ПЛАНОВЕ
КОЛКОТО И ИДЕИ ДА РЕАЛИЗИРАМ,
ВИНАГИ ИМА КАКВО ОЩЕ ДА
РЕАЛИЗИРАМ. ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021
ГОДИНА ИМАМ ГОЛЕМИ ПЛАНОВЕ ЗА
ДЕЦАТА ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Време е клубът по журналистика да се разрасне!
Имам намерение да приобщя към тази малка
общност и деца от прогимназиален етап, но наймалките трябва първо да се научат да пишат свои
творчески текстове. Нашият блог ще има нов раздел
- ученическо творчество, който ще поддържат
петокласниците.

ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ:
Една от основните ми цели в 8. клас беше да
помогна на децата да се отпуснат и да ги науча да
говорят пред публика. Истината обаче е, че тази
подготовка трябва да започне още от 5. клас.
Планирам да организирам два публични дебата, в
които да вземат участие и най-малките ученици.

МОЕТО ВЕРУЮ
Постигат успех тези, които полагат
усилия - смелите, ученолюбивите и
работливите.

