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Част Ι.
Раздел 1. Общи сведения

Лична информация

Име Силвия Данаилова Шишкова

Адрес гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, бл.16, вх. Б, ап.17

Телефон 0898544300

E-mail sshishkova@abv.bg

Националност България
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Квалификация

СУ „ Св. Климент Охридски“

Диплома за висше образование

на образователна квалификационна степен Магистър

по специалност Химия и физика

от 01.10.1996 г. до 07.11.2001 г.

УНСС

Диплома за висше образование

на образователна квалификационна степен Магистър

по специалност Бизнес администрация

от 2010 г. до 2012 г.
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Образование и обучение

Име на

образователната

институция

Наименование на придобитата

квалификация/брой кредити

Дати (от - до)

ДИУУ Свидетелство

За Четвърта професионална квалификационна степен

10.11.2021 г.

РААБЕ България

ЕООД

Удостоверение

„Създаване и използване на електронни уроци и

дигитално учебно съдържание“

/2 квалификационни кредита/

от 19.06.2021 г.

до 28.06.2021 г

Център за развитие

на човешките ресурси

Сертификат

„eTwinning – европейски измерения на съвременното

образование“

/6 академични часа/

28.09.2021 г

ДИУУ Свидетелство

За Пета професионална квалификационна степен

12.10.2020 г

New Leader Сертификат

Certificate in English B1

/100 academic hours/

28.01.2020 г.

Издателство „Клет” Сертификат

„Практически насоки за работа с Google приложения“

Април 2020 г

Издателство „Клет” Сертификат Април 2020 г
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„За стреса – какво знаем и какво не знаем? Как да се

справим?“

Издателство „Клет” Сертификат

„Ключови умения за работа с платформи за онлайн

обучения“

Април 2020 г.

ПУ „Паисий

Хилендарски“

Удостоверение

„Работа в облачна среда – документи, таблици и

формуляри“

/1 квалификационен кредит/

от 01.12.2018 г.

до 02.12.2018 г.

44. СУ „Неофит

Бозвели“

Сертификат

„Работа с електронни документи“

/3 академични часа/

16.11.2018 г.

44. СУ „Неофит

Бозвели“

Удостоверение

„Приобщаващо образование – как да го направим в

44. СУ?“

27.03.2017 г.

44. СУ „Неофит

Бозвели“

Удостоверение

„Приобщаващо образование – как да го направим в

44. СУ?“

от 19.11.2016 г.

до 20.11.2016 г.

Институт

HUMANITAS

Удостоверение

„Интерактивни методи в обучението по природни

науки“

14.03.2015 г.

44. СУ „Неофит

Бозвели“

Удостоверение

„Работа по проекти и национални програми“

от 20.12.2014 г.

до 21.12.2014 г.
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Национален институт

за обучение и

квалификация в

системата на

образованието

Сертификат

„Обучение на педагогическите специалисти за работа

с деца и ученици със специални образователни

способности (СОП)“

от 30.09.2013 г.

до 04.10.2013 г.

УНСС Диплома за висше образование

на образователна квалификационна степен Магистър

по специалност Бизнес администрация

от 2010 г. до

2012 г.

Нов български

университет

Свидетелство

За чуждоезикова специализация

от 04.08.2008 г.

до 29.08.2008 г.

Национален

педагогически център

Удостоверение

Модул „Биология“ за учебен предмет в VI клас

„Човекът и природата“

Биология и методика на обучението по биология

/40 часа/

31.08.2007 г.

ATLAS Computers Удостоверение

Компютърна грамотност, включващ следните модули:

MS Windows; MS Word, excel; Internet.

29.11.2002 г.

СУ „ Св. Климент

Охридски“

Диплома за висше образование

на образователна квалификационна степен Магистър

по специалност Химия и физика

от 01.10.1996 г.

до 07.11.2001 г.
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Езиков център

Космополит

Свидетелство

The New Cambridge English course

23.10.2000 г.
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Част Ι.
Раздел 2. Педагогическа дейност

Учебни предмети:

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

Човекът и природата

Философия на преподаване:

В основата на работата ми като учител е известната мисъл на Айнщайн, че

образованието е това което остане след като забравим всичко на което са ни

учили. Смисълът на образованието е в това да подготвим младите хора за

успешна реализация в живота. Бих искала моите ученици да не се

страхуват да приемат новите предизвикателства и да бъдат смели

откриватели и щастливи добри хора. Да вярват в успеха и да имат високи

очаквания към себе си. Вярвам, че това би било много по-лесно, ако самата

аз съм такъв човек.

Методи на преподаване:

Според мен добрият учител трябва да умее да съчетава според нуждите и

целите на уроците си както традиционните методи на преподаване така и

модерните методи.

Използвам и много техники за развитие на умения – умение за работа в

екип, креативност, общуване и т.н.

Често в работата си използвам метода на проектите и учене чрез откриване,

защото благодарение на тях учениците извършват множество дейности от

различни предметни области – български език, математика, ИТ, история и

цивилизации, изобразително изкуство и т.н. В същото време работейки по

групи те развиват и екипни и лидерски качества. Научават се и на

самостоятелно търсене и откриване на нови знания и опит.

В часовете си използвам електронните учебници, но разчитам и на

авторски презентации съобразно с особеностите на децата от класа
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Взаимодействие с родители, ученици и учители:

Взаимодействие с родителите:

Изключително важно е учителят да има връзка с всеки от родителите на

своите ученици защото в тази възраст е изключително важно за

подрастващите да живеят в свят с уеднаквени ценности. Затова редовно

провеждам родителски срещи и телефонни разговори с родителите на

своите ученици независимо дали съм им класен ръководител или само

преподавател.

Обратна връзка от учениците

Тестове ♣ Работни листове ♣ Проекти ♣ Задачи за самостоятелна работа

При оценяване на учениците най- важното според мен е да имат точни,

ясни и еднозначни критерии, които да се прилагат еднакво за всички. За

това при поставянето на дадена задача давам и правилата, по които ще се

формира крайната оценка и ги спазвам при всички случаи. Методите за

оценка, които използвам са различни в зависимост от класа, както и от

поставената задача. При приключване на раздел изготвям тест. Много

важна част от процеса на оценяване се явява “самооценката”. Ако успеем

да накараме учениците да добият адекватна самооценка за своите знания и

умения, то ние ще ги стимулираме за още по-амбицираното им усвояване и

развитие. Всяка седмица в точно определен ден и час провеждам

задължителни консултации с ученици, които имат затруднения с

изучавания материал.
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Част ΙΙ.
Раздел 1. Галерия

10



11



12



13


