Елка Петрова Нейкова
Е-mail : Elka_neikova.1967@abv.bg
Българка
Дата на раждане 21.01.1967г.
Образование - висше
25 г. педагогически стаж
От 19.09.1992г. работя в СОУ „Ангел Каралийчев” гр.Стражица
Старши учител начален етап на основното образование
Завършила съм ВТУ ‘Св. Св. Кирил и Методий”,Диплома серия А 93 ВТ № 000503, рег. №18935, от 1993г.
със специалност начална училищна педагогика,магистър.
От октомври 2008 г.
Пета професионално-квалификационна степен
Тракийски университет Стара Загора Департамент за информация и повишаване квалификацията на
учителите
Работя добре в мултиетническа среда.Имам добри комуникативни социални, организационни и
компютърни умения и компетенции. Стремя се да прилагам в работата си разнообразни
форми на работа и , най- вече, индивидуална работа с всеки ученик.













Професионална квалификация по проект «Включващо
обучение на деца със СОП в системата на народната
просвета
Модели на взаимоотношения между учители и
ученици 19.11.2009.г.
Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП
Обща компютърна грамотност
"Обучение за работа с образователен софтуер "Енвижън"
"Разработване на документацията и организацията на
педагогическия процес за деца с допълнителни
педагогически потребности /СОП/"
Работа с компютри и ИТ за I-IV клас
Обща компютърна грамотност"

Споделям тезата за образование, което поставя в центъра ученика. Ролята на
семейството е много важна и смятам, че трябва да има механизъм, който да
задължава семейството да е част от образо-вателния процес. Сътрудничеството
между учителя и родителя е важно в начална училищна възраст. В процеса на
учене влияят много фактори и оценката за работата на детето не бива да е
цифра. Да покрие минимума на ДОИ за някои ученици са нужни много усилия и
успехът трябва да се разглежда в индивидуален план.В същото време е нужно да
има за всеки клас тест, с ясни критерии за проверка и оценка, с който да се
преминава в следващ клас по всички предмет Смятам, че учителят трябва да има
право да променя тематичното разпределение на урочните единици като се
съобразява с получените резултати в процеса на работа.Някои теми трябва да се
преподават от специалисти в тези области, например лекари, пожарникари,
полицаи, и то извън класната стая.
Учениците учат от преживяванията си, от събитията от реалния живот, които са
значими за тях, а родителят и учителят са длъжни да са наясно с това и да обясняват
тези събития, както и да посочват примери за подражание.

Учебна 2012/13 година
Класен ръководител на трети “в” клас.
19 ученика с различен етнически състав.В групата има 2 деца със СОП.
В ежедневната работа с учениците се старая да внасям
разнообразие – планирам различни форми на работа – групови и
индивидуални, подготвям индивидуални материали за работа на
учениците, съобразно възможностите им, прилагам метода “ деца
учат деца” като приканвам учениците да си помагат по някои
предмети като седят на един чин с другарчето, на което искат да
помагат. Музиката често е фон за учене.
Някои от темите по математика провеждаме като състезание, а
по литература като драматизация.Често рисуваме, това което сме
научили и смятам, че рисунките дават обратна информация, за
това какво е усвоено като знание,често показват и емоционалното
състояние на децата. Не бива учениците да са пасивни слушатели,
а активни участници в образователния процес.Променяме и
подредбата на чиновете в класната стая пак с цел да направим
ученето по –малко скучно и еднообразно.
Включваме се активно в програмите, по които работи нашето
училище.


