Портфолио
Кристияна Йорданова Кръстева-Тенева
Главен учител по ИТ в 97 СУ „Братя Миладинови“

Образование:
1. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, степен магистър с

професионална квалификация - Физик


първа специалност - лазарна физика



втора специалност - учител по физика

2. Професионална квалификация - учител по математика и
информатика от СУ "Св. Климент Охридски", факултет по Математика
и информатика

Учебни предмети, по които мога да
преподавам:
 Информационни

технологии



Компютърно моделиране



Човекът и природата

 Математика
 Физика

и астрономия

Педагогически стаж:

Учител съм от 16 години. Започнах като преподавател по физика и
астрономия и след завършване на професионална квалификация,
започнах да преподавам информационни технологии. Две години
съм преподавала математика и човекът и природата на V и VI клас.

Към днешна дата съм класен ръководител на VII Б клас и учител по
информоционни технолотии и компютърно моделиране на
учениците от I до VII клас на 97 СУ „Братя Миладинови“.

Прехода от начален етап към прогимназиелен като класен
ръководител съм преминавала с ученици и родители
четири пъти и знам колко е важна и нужна подкрепата на
класния ръководител за адаптацията към новия клас,
новите съученици, новите учители и предмети и като цяло
новото начало за децата в пети клас.

Философия и методи на
преподоване
Аз като учител отговарям на потребностите на своите ученици относно
учебната дейност, психологически особености и възрастови затруднения.
Когато познавам техните характери, по-лесно и адекватно отговарям и
решавам възникнали проблеми от всякакво естество. Най-важно в
учителската професия е да не се отказваш никога и да продължаваш да се
обучаваш, защото обучението не е едностранен процес.
Според мен добрия и актуален учител, трябва да умее да съчетава според
нуждите и целите на уроците си, както традиционните методи на
преподаване, така и модерните методи, защото съвременните ученици в
средна училищна степен се вълнуват от съвременните ИТ и мобилни
устройства. Целта на всеки учител е да привлече любопитството и
вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички
форми на преподаване, които водят до това са добри и ползотворни, след
като вниманието на учениците е съсредоточено върху дейностите в класа.

Обратна връзка
Доверието, което трябва да съществува между родителите и класния
ръководител и учител е едно от основните и важни условия, за да има
ползотворна и ефективна работа. Убедена съм, че човек получава
това, което дава. Когато си добронамерен и разрешаваш проблемите
в разговор, а не в спор нещата се получават и то много добре.

Взаимното доверие между родител и учител е един от най-важните
фактори за осъществяване на ползотворна и ефективна работа.
Доверието се изгражда с откритост, съпричастност и взаимно
уважение.

