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               старши учител по физика и астрономия 

 

Образование: Висше,  СУ “Св. Климент Охридски “гр. София 

Образователно-квалификационна степен: Магистър  

Специалност: Химия и физика 

Професионална квалификационна степен – III /трета/ 

Професионален опит: 20 години  

За учебната 2021/2022 г. преподавам физика и астрономия в:  

- VIII “a“, VIII “б“, VIII “в“, VIII “г“ 

- IX „а“, IX „б“, IX„в“, IX „г“, IX „д“  

- X „а“, X „б“, X„в“, X „г“, X „д“ класове. 

Форми и методи на преподаване: 

- лекционна  

- дискусионна 

- интерактивни методи 

- демонстрационни методи / чрез приложения, презентации/ 

- практически - проектен и лабораторна работа  

Подход при преподаване: 

Класната стая е динамична среда, обединяваща ученици от различна среда, с различни 

способности и личностни качества, което налага прилагането на креативни и иновативни стратегии 

за преподаване, за да отговори на индивидуалните нужди на учениците. За това обикновено 

включвам внимателно проектирани индивидуални учебни дейности, групова работа или работа с 

целия клас. Ключовият елемент е ангажираност на учениците и придобиване на умения за 

самоподготовка, което предоставя и възможности за постоянна обратна връзка. Прилагам често 

като метод “формиращото оценяване“, целта му не е да се постави оценка на ученика,  а да измери 

прогреса по поставените цели, което позволява на учениците сами да определят нивото на 

постиженията си.  

Критерии за оценка на знанията и уменията:   

- устно изпитване – оценката се формира в резултат на наблюдение на активността и нивото 

на усвояване на материала в продължение на няколко часа или в един час. Ученикът 

получава три теоретични въпроса и една задача.  

- писмено изпитване – тест или задачи с пълни решения. Критериите са зададени в самото 

писмено изпитване. 

- практическо изпитване, проект – обосновка на избраните методи при изследването; 
представяне на последователните етапи при реализирането на проекта; личен принос и 
новаторство при разрешаването на проблема – където е възможно; конкретни резултати; 
естетическо, техническо оформление и писмена грамотност; оригиналност на 
представянето. 

Контакти:  Мобилен телефон 0884660084, Електронна поща: ranchovaralitsa@gmail.com 
 Ден за консултации и срещи с родители- вторник, 14:30ч. 
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