40 СУ „Луи Пастьор“ – град София

Художник: Никол Рачева – 40 СУ„Луи Пастьор“

Портфолио
на Ралица Миладинова
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старши учител в начален етап

Ралица Миладинова

е- mail: rali766@abv.bg

Ралица
Миладинова
40 СУ „Луи Пастьор“

Старши учител в начален етап с преподаване на
английски език
Образование:
 Магистър по педагогика – специалност „Начална училищна
педагогика“ – СУ „Св. Климент Охридски“
 Специализация: Свободноизбираеми, извънкласни, извънучилищни
дейности

Следдипломни квалификации:
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 „Ранно чуждоезиково обучение по английски език" – СУ „Св.
Климент Охридски“
 „Работа с компютри и ИКТ за 1 - 4 клас" – СУ „Св. Климент
Охридски“
 „Иновации в образуванието“ – СУ „Св. Климент Охридски“

Ралица Миладинова

е- mail: rali766@abv.bg

Професионално квалификационна степен: 3 ПКС
Базов учител към СУ „Св. Кл. Охридски“
18 години трудов стаж
Награди:
 „За принос към столичното образование" - на РИО - София - град 2013 г.
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Удостоверения:
 „Разработване и управление на проекти в сферата на образованието“
- „СУ Св. Кл. Охридски“
 „Дисциплина и мениджмънт на класа“ – СУ „Св. Кл. Охридски“
 „Методика на обучението по БДП – 1 – 4 клас“ – Технически
университет – София и ПФ – Сливен

Ралица Миладинова

е- mail: rali766@abv.bg

 “Базови и специфични компютърни умения на учители“ МОН –
Национален педагогически център и Майкрософт България
 „Електронен урок и мястото му в образователната система“ –
Образователен център „Медия“
 „Виртуални среди на обучение“ – СУ „Св. Кл. Охридски“
 Английски език ниво В1 – Проект“Квалификация на педагогически
специалисти“

Сертификати:
 „Обучение за работа с образователен софтуер „Envision”
 „Външно оценяване в края на 4 клас“ – издателство „Просвета“
 „Самоподготовката като елемент на целодневната организация
на обучение в 1 - 4 клас“ – издателство „Просвета“
 „Електронното обучение в образованието – алтернатива или
интеграция“ – проект „Приложение на ИКТ в образованието“
 Английски език ниво В2 – Департамент за езиково обучение – СУ
„Св. Климент Охридски“
 Противодействие на тормоза в училище – фондация „Анимус“
 Конференция „Иновативни решения за интегриране на ИТ в
българското образование“ – Нимеро Майкрософт
 Курс за оказване на първа долекарска помощ – БЧК - гр. София
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Участие в национални и международни проекти:

Ралица Миладинова

е- mail: rali766@abv.bg

 „Успех“
 Национална програма „С грижа за всеки ученик“
 „Приложение на ИКТ в образованието – от университета към училището на базата на
българския и португалския опит“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ – 2014 г.
 „Твоят час“ – 2016/2017 г. – ръководител на клуб „Опознай родния край“
 „Занимания по интереси“ - 2018/2019 г.; 2019/2020 г. – ръководител на клуб „ Учим за
природата“
 “Erasmus +” – “ How to be 21st Century European School” в гр. Брага, Португалия, август
2019 г.
 Проект на „Нестле“ – „ Здравословно хранене“ – 2019 г.

Придобити квалификационни кредити (2017/ 2019):
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 „Придобиване на знания и формиране на базови и практически
умения, свързани със защита на децата и учениците при
бедствия и кризисни ситуации и оказване на първа помощ“ –
Български Червен Кръст – Национален учебно – логистичен
център

Ралица Миладинова

е- mail: rali766@abv.bg
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 „Мотивация, дисциплина, внимание – как да завладеем класа, да
задържим вниманието им и да ги вдъхновим да продължат да
работят сами“ - Тренинг обучителен център „Щастие“
 „Позитивна педагогическа среда в образованието“ - Център за
иновация в образованието „ Протекта“
 „Oвладяване на математически компетентности в начален
етап в условията на новите учебни програми и ролята на
учителя в този процес“ – „Просвета – София“
 „Формиране на умения за успешно прилагане на новите учебни
програми по БЕЛ в 1.-4. клас“ – „Просвета – София“
 „Иновации в обучението по изобразително изкуство в начален
етап. Нова учебна програма – методи и похвати на
преподаване“ – „Просвета – София“
 „Планирането на съвременния урок по чужди езиции в
условията на новите учебни програми“ - „Просвета – София“
 „Хуманитаристика и хуманитарни ценности – иновативни
техники на преподаване“ – Българска академия на науките
„Кирило – Методиевски научен център“
 „Компетентност като очаквани резултати от обучението по
математика 1. – 4. клас и специфики на учебните програми по
математика за началните класове“ – „ Булвест 2000“
 „ Професионалният стрес – практически техники за превенция
и справяне със стреса на работното място.“ – Тренинг и
обучителен център „ Щастие“
 „ Обучение на учителите, преподаващи учебна програма по
компютърно моделиране за 3 клас“ – Министерство на
образованието и науката, „Национален център за повишаване
квалификацията на педагогическите специалисти“
 „Компютърно моделиране в началното училище“ – сдружение
„Образование и технологии“
 „Дизайн мислене: новаторски подход за повишаване на
мотивацията за учене и постиженията на децата и
учениците“ – „РААБЕ България ЕООД“
 „Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП“ –
Русенски университет „Ангел Кънчев“
 „Знанието е дар, предай нататък“ – „Пиърсън Едюкейшън
Лимитед“
Ралица Миладинова
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Класни и
извънкласни
дейности

Ралица Миладинова

е- mail: rali766@abv.bg

