
ПОРТФОЛИО



ПОРТФОЛИО

на 
Зорница Арангелова Вардарова 

старши учител ЦДО в 
ОУ “Митрополит Авксентий Велешки”

гр.Самоков



Да си учител не е само професия,

а и призвание.

За съжаление не всеки получава

възможността да разбере какво е да си

истински удовлетворен от това, което

правиш. Най-важното е да виждаш

всяка година реалните резултати от

работата си, като се радваш на

постиженията на своите ученици.



СЪДЪРЖАНИЕ

• ПЪРВА ЧАСТ

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

ФИЛОСОФИЯ

МЕТОДИКА

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

• ВТОРА ЧАСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

СНИМКИ



Първа част 

• АВТОБИОГРАФИЯ

Име: Зорница Арангелова Вардарова

Дата на раждане: 12. 09. 1965г.

Адрес: гр. Самоков, ул. „Иван Йончев“ 4

Телефон: 0879/ 600 636

Имейл: zornica.vardarova@abv.bg



Първа част 

• ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ Учител ЦДО в начален етап

• ТРУДОВ СТАЖ ОУ „Авксентий Велешки”- гр.Самоков

НУ „Петър Берон” – гр.Самоков

Дирекция „Бюро по труда”- гр.Самоков

ОУ „Христо Максимов”- гр.Самоков
ОУ „Иван Вазов”- с. Алино

Дирекция „Бюро по труда”- гр.Самоков

Община Самоков – Проект „Учители”

НУ „Станислав Доспевски”- гр.Самоков



Първа част 

• ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Образователно-квалификационна степен Бакалавър за специалност 

„Начална училищна педагогика” със специализация „Социална педагогика” в

СУ „Св. Климент Охридски”- гр.София

 IV ПКС



Първа част 

• ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 Курс „АНДРАГОГИКА”

 ОПИТ В РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ:

- ОБУЧИТЕЛ ПО ПРОЕКТ „БЕЗ ЗВЪНЕЦ” 

- ЕКСПЕРТ – КОНСУЛТАНТ ПО ПРОЕКТ „УЧИМ ЗАЕДНО И 
УСПЯВАМЕ” – ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ 
ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

- ОБУЧИТЕЛ ПО ПРОЕКТ „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”

- ОБУЧИТЕЛ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ”



Първа част 

• ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Обсъждане на учебните програми, учебници, учебни планове

Обучение „Нов закон за предучилищното и училищното образование“

Разглеждане и обсъждане на проекта на МОН „Твоят час“

Обучение „Професионално портфолио на учителите, директорите и 
другите педагогически специалисти“

Обучение „Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна 
подкрепа на деца и ученици с обучителни трудности“



• ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 „Мотивация, комуникация и работа в екип“ - вътрешноинституционална 
квалификация

„Светиня за Струга и българския народ“. „Педагогическо общуване“ -
вътрешноинституционална квалификация

„Прилагане на регламент /ЕС/ за защита на личните данни – GDPR“ -
институционална квалификация

 „Играта като интерактивен метод на обучение в образователния процес“ -
институционална квалификация

 „Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с 
хиперактивни деца и ученици“ - институционална квалификация



Първа част 

• ФИЛОСОФИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА 

Като педагог вярвам,че е важно личните убеждения за образованието

да бъдат изучавани. Моята философия за образованието поставя в

центъра ученика. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва

заедно да работим върху развитието на индивидуалните потребности на

ученика. Моето убеждение е, че индивидуалните различия е необходимо

да се разпознават, уважават и дори поощравят.

Аз смятам,че всички ученици имат силни страни и целта на

образованието е да ги идентифицира и надгражда.



Първа част 

Необходимо е учителят да отстъпи от познатата водеща позиция на

недвусмислен авторитет, към тази на подпомагащ консултант, чиято

цел е да направлява обучаемия сам да достигне до желаните резултати

на дадения етап. От пасивни слушатели, които приемат безкритично

учебния материал, учениците от своя страна да се превръщат в активно

пресъздаващи и творчески представящи се личности, интерпретиращи

необходимата им информация.



Първа част 

• МЕТОДИКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА

Аз съм от учителите,които изключително много държат на дисциплината. На мнение
съм, че взаимното уважение и комуникацията между учителя и учениците са
изключително важни неща.

Старая се да преподавам разбираемо и нагледно.

Учителя не трябва да се възприема, като основен източник на информация и познание.
Той трябва да стои на заден план и да контролира дейността на учениците по
индиректен начин.

Игровият метод е най-заинтригуващ за децата.Чрез него учениците се забавляват докато
учат. Развива се тяхното въображение.



Първа част 

• ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ

Успехът на учебната дейност зависи от времето и усилията, вложени от учителя в 

подготовката на учебния процес.

За да се подпомогне усвояването на учебното съдържание е необходимо да се 

осигурят учебни помагала за учениците.

Адаптирането на учебното съдържание към способностите на учениците изисква 

от учителя много опит и теоретични познания.



Първа част 

• ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

За всяка професия се изискват знания, умения, съответни компетентности. Но 

за учителската професия освен всичко друго, трябва и призвание. Учителският труд 

е отдаване, всеотдайност непрестанна грижа за децата. Именно извънкласната 

дейност е тази дейност, която хармонично превръща забавните, игрови дейности 

на учениците в обучителни и възпитателни. Чрез тях, с помощта на педагогическо 

майсторство децата преоткриват знания, умения и затвърдяват възпитателните 

норми на поведение.



Втора част 

• ПРИЛОЖЕНИЯ



• ПРИЛОЖЕНИЯ



Втора част 

• СНИМКИ

Участие в

„Ден на шегата“



“

”

Участие на учениците в 

„Сладкодумци“



В Занимания по интереси сме сътворили малка кухня, учим как се подрежда 

масата за обяд, как да приготвим сами сандвичи и да почистим след това.



Активно участие в националната благотворителна кампания „Капачки за бъдеще“



Участвахме във великденската 

украса на община Самоков



В мероприятието, свързано с 

Деня на Земята взехме участие в 

Еко – модното ревю, с костюми, 

направени изцяло от материали, 

които могат да бъдат 

рециклирани.



„Вечер на народното творчество“



Тържество „С България в сърцето“



Участвахме и в „Коледна 

работилничка“ за 2017 г.



Участвахме и в „Коледна работилничка“ за 

2019 г.



Участие в Киноложка изложба   Занимания по интереси - състезание



Получихме и грамоти за добрите ни 

постижения в спорта



Благовещение 

Деня на Земята 



В часовете Занимания по интереси изработвахме 

разнообразни изненади за родителите



Екскурзия до гр. Долна баня във фермата за щрауси, гр.Пловдив и 

посещение на парк „Острова“ в гр.Пазарджик



Екскурзия до гр. Велико Търново, гр. Габрово и връх Шипка



Последен учебен ден за учебната 2016/ 2017 г., 2017 / 2018 г. и 2018/2019 г.


