ПОРТФОЛИО
на
Зарка Петрова
Гайдарова
старши начален учител
СОУ”Вичо Грънчаров”
гр.Горна Оряховица

Лични данни:
Гайдарова, Зарка, Петрова
СОУ „Вичо Грънчаров”
Старши начален учител
Средно общообразователно училище
Начална педагогика
От 1985г.-до сега
Втора професионална-квалификационна степен
Класовете, с които работи учителят; класно ръководство – I а клас
Период, за който са представените документи и материали- От 1985г. до
момента
Подпис на учителя:
Данни за повишаване на квалификацията и професионалната подготовка

№
1

Име на методическото
обединения или катедра,
в която е работил
учителят

1.

методическо обединение
на НУ при
СОУ”В.Грънчаров”

2.

3

Темата, по която
работи структурата

Иновации в обучението
по български език-1-4
клас

Темата, по която
работи учителят в
рамките на
структурата

Срок на
работа

Учебна
Иновации в обучението
по бълг.език-1-4 клас

2012-13
година

4.

5.

Професионална квалификация или получено допълнително
образование,година,вид на документа
Курс
на
професионална
допълнително образование

квалификация

или

получено

1.Няма
2.Втора професионално-квалификационна степен-7.11.2011 година-Свидетелство
за професионална-квалификационна степен-Тракийски Университет Стара Загора
3.Трета професионалнаквалификационна степен-27.04.2010година-Свидетелство за
професионалноквалификационна степен ,от Софийски Университет „Св.Климент
Охридски”
4.Четвърта професионалнаквалификационна степен-10.11.2008
година,свидетелство за професионалнаквалификационна степен,от Софийски
университет „Св.Климент Охридски”
5.Пета професионалнаквалификационна степен-20.11.2006 година-Свидетелство за
професионална квалификационна степен, от Софийски Университет „Св.Климент
Охридски”
Наличие на публикации по проблемите на обучението, развитието
и възпитанието на децата
Тема 1.Обучението по правопис в начална степен на
образование
Тема 2.Подобряване на уменията за писане на звучни и
беззвучни съгласни в средата и в края на думата в 1 клас

Резултати от дейността на учителя като класен ръководител

Кой гоиздава / Дата на
написването
Тракийски университет
Стара Загора
Април 2013година

№ Педагогически анализ
1.

Описание на възпитателната работа в класа и нейното влияние върху развитието на
възпитателния процес в училището.
Целите и задачите на възпитателната работа в класа са:
-формиране на колектив, в който децата да се научат да уважават себе си и другите, да
могат да работят в екип, да спазват правилата на класа, да поемат отговорности.
-да се приучат да спазват правилата в училище.
-да се научат да създават свой дневен режим

2.

Анализ на резултатите от дейността на класния ръководител по отношение на: динамиката
на равнището на възпитаност, комуникативни умения на учениците; участие в детския
колектив при реалирането на социално значими инициативи.
Има още много да работя с децата по въпросите за овладяване на знанията им как да
постъпват и към кого да се обръщат при нужда, в оласни за живота и здравето ситуации.

3.

Форми на сътрудничество между учители, родители и ученици –родителски
срещи,отбелязване на всички празници през учебната година,зелени училища,
летни лагери на море,екскурзии

Системно повишаване на квалификацията
Курсове за повишаване
на квалификацията

Брой часове на
академичните
занятия

Време

1.Гражданско образование за часа на класа-за начален етап на образованиефевруари2011г.-сертификат

Вид на
получения
документ

2.Курс”Работа с деца със специални образователни потребности”-ноември 2006г.сертификат
3.Обучителна Джендър програма по проект”Европейска образователна инициатива
за равни възможности”-януари 2004г.-сертификат
4.Обучителни модули:Работа в екип и индивидуален план за грижа.Интегрирано
образование.
„Подготовка за интеграция на деца със СОП в общо образователно училище-1 част
„Подготовка за интеграция на деца със СОП в общо образователно училище-2 част
„Холистичен подход в грижите за детето:индивидуална оценка на потребноститеатестиционна рамка.Оценка на социалното развитие и индивидуален обучителен
план”
„Работа с деца със специални обучителни потребности”-2004г.-сертификат
5.Обучение”Работа в екип и индивидуален план за грижа.Интегрирано
образование.-юни 2006г.-сертификат
6.Курс „Дигитални технологии в началното обучение”-28.11.2006г.-удостоверение
7.Курс”Разработване и управление на проекти”-16.01.2006г.-удостоверение
8.Курс”Базови и специфични компютърни умения на учителя”-29.03.2006г.удостоверение
9.”Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП „-16.04.-18.04.2011г.удостоверение
10.Шест дневен курс за професионална квалификация по Методика на обучението
по БДП 1-4 клас/5 модула/-удостоверение-2004г.
-Модул „ПТП с деца и тяхната правна защита”-2 часа
-Модул”Психо-физиологически особености на децата и учениците като участници
в пътното движение-4 часа
-Модул”Изграждане на система от цели на обучението по Безопаснст на
движението по пътищата в детската градина и СОУ”-8 часа
-Модул”Технология на обучението по Безопасност на движението по пътищата в
детската градина и СОУ”-12часа
-Модул”Разработване и защита на курсов проект”-4 часа

