ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“

Лариса Симова Недялкова

ПЛЕВЕН

Старши учител икономически
дисциплини
УМЕНИЯ
Отлични комуникативни и организационни умения и
способност за бързо адаптиране. Позитивно мислене.
Лоялност, креативност, коректност и организираност.
Добри контакти с родители, колеги и ученици. Умения
за работа в екип.

ЦЕЛИ
Да имаме цел е важно, за да живеем смислено,
да се зареждаме с нови сили и творческа енергия.
В центъра на моята работа е ученикът и аз се
стремя да спомогна за неговото изграждане като
личност и като знаещ и можещ млад човек,
способен да се справи с предизвикателствата в
живота.
Училището дава знания само на тези,
които са съгласни да ги вземат!

ОПИТ
От 15.09.2000 г до днес учител по професионална
подготовка в ДФСГ“Интелект“
В моята работа основните ми отговорности се
изразяват в осъществяване и поддържане на
постоянни връзки с:
✓ Моите ученици;
✓ Родители;
✓ Учители и възпитатели;
✓ Експерти от РУО и МОН;
✓ Фирми от бизнеса
Като класен ръководител на вече трети випуск се
опитвам да насърча развитието на учениците, да
акцентирам върху силните им страни и да
допринасям за тяхното развитие.

ОБРАЗОВАНИЕ
02.09.2000 г. спец. ФИНАНСИ –БАКАЛАВЪР
СА“Д.А. ЦЕНОВ“ СВИЩОВ
09.2002 спец. ФИНАНСИ – МАГИСТЪР
СА“Д.А. ЦЕНОВ“ СВИЩОВ
20.06.2000 Г.- ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
„УЧИТЕЛ“
спец. ФИНАНСИ –БАКАЛАВЪР
СА“Д.А. ЦЕНОВ“ СВИЩОВ
22.11.2007 Г.V ПКС – ДИУУ ГР. СОФИЯ
24.10.2009 Г.V ПКС – ДИУУ ГР. СОФИЯ
16.02.2006Г.
„Базови и специфични компютърни умения на учители
по професионална подготовка“
5.05.2013 „Работа в екип“
27.01.2014 г. „Обучение на педагогическите
специалисти за превенция на училищното насилие,
агресията и други негативни прояви“
07.2015 „Работа с проблемни ученици и ученици със
СОП“
03.07. 2017 г. „Педагогически стратегии за повишаване
на мотивацията и емоционалната интелигентност за
преодоляване на агресията“
29.04.2017 г“ Методически насоки за организация на
обучението по гражданско образование“

kla_@abv.bg

УЧАСТИЕ ИЛИ
РЪКОВОДСТВО В
ДОБРОВОЛЧЕСКИ
ИНИЦИАТИВИ
Участвала съм с групи по проект“Успех“, проект
Твоят час“, проект“Ученически практики“ .
Вече три години ръководя УТФ“SPASE“ към
училището, с която проведохме няколко
благотворителни инициативи и участвахме в
Регионалните състезания към JA Bulgaria.

