ПОРТФОЛИО
на
Маринела Ангелова Банковска
начален учител
44. СОУ “Неофит Бозвели”
гр. София

Визитна картичка


Образование:

•

СУ”Св.Кл.Охридски”, Начална училищна
педагогика – Следдипломна квалификация, 2013г.

•

ВТУ”Св. К. и Методий” – Магистърска степен –
Българска литература и култура, 2002г.

•

ВТУ”Св. К. И Методий” – Бакалавър по
специалност Българска филология, 2001г.

•

Държавен библиотекарски институт, гр. София –
квалификация библиотекар /библиограф/, 1990г.

И още...




Професионален опит :

Професионални умения:



Учител начален етап

Езици:



Библиотекар в 44. СОУ



Общинска администрация



Английски език СУ “Кл. Охридски”, ДЕО
/ИЧС/



I ниво (А2 – ALTE)



II ниво (B1 – CEFR, ALTE)

Компютри:
•

Отлични компютърни умения
МS Office (Word, Excel, Power Point); Internet

Други умения:


Отлични организаторски и изпълнителски
качества ; Умения за работа в екип;
Комуникативност; Отговорност и
толерантност

Квалификация и обучение


Проект „Квалификация на педагогическите специалисти”,
„Обучение на учители за формиране на знания, умения и
компетентности за работа в интеркултурна среда“ –
квалификационен курс, МОН, 2014.



Открит урок по математика в I клас - Изследователски проект на
COLLEGE OF EDUCATION, Michigan State University и Факултета по
математика и информатика, СУ „Климент Охридски”, 2013.



44. СОУ – Вътрешноучилищна квалификация на тема “ Работа в
екип“ , 2013.



Семинар “Самоподготовката като елемент на целодневната
организация в 1.- 4.клас“, Издателство “Просвета“, 2013.



“Иновативни решения за интегриране на информационните
технологии в българското образование”, Енвижън, 2013.



„Един компютър - много мишки“, Нимеро; „Джъмпидо”, 2013.



Курс „Базови и специфични компютърни умения на учители“ ,
МОН , 2007.



Участие в тематични семинари и конференции...

Моята педагогическа философия
Човекът, който води учениците в света на знанието е Учителят.
 Той трябва да обича това, което преподава, и тези, на които
преподава.




Учителят трябва да бъде с добра душа и да обича децата такива,
каквито са.



Трябва да умее да разбира вътрешния свят на своите ученици, да
стимулира техните интереси и стремежи.



Да показва на детето, че е обичано, разбирано и уважавано.



Да ги учи да мислят и работят в екип, да отчитат ценното в
различните гледни точки и да са толерантни един към друг.



От таланта на учителя, от богатството на неговата личност зависи
какви качества ще изгради у детето.



Учителят не е длъжен да формира личността на детето,
но е длъжен да се опита да го направи добър човек.

Методи на преподаване







Използване на
информационните
технологии в часовете
Мултимедийно
обучение
Интерактивни уроци
Изготвяне на
мултимедийни
презентации на уроци

Извънурочна дейност


Участие в организацията и реализацията на
общоучилищни мероприятия и празници



Подготовка и провеждане на честванията на патронния
празник на училището



Работа по проекти



Проект УСПЕХ

Театрален клуб ”Библиотеката”
 Клуб “Театрално изкуство”


•

Проект „Училище за всички“



Театрална работилница



Участие в Голямото литературно четене на 44.СОУ

„Песен за доброто“
 „Коледна надежда“
 „Аз съм българче“


Дейности


Участие в квалификационни курсове



Участие във вътрешно-училищни квалификационни курсове



Работа в комисии



Участие в състезанията на СБНУ



Организиране на тържества и мероприятия с класа



Работа с ученици и родители



Посещение на театрални постановки



Екскурзии

