ПОРТФОЛИО
на
Зарифка Рифадова Севдева
Учител в Начален етап
в ОбУ „Св. Климент Охридски“
с. Дебрен

Учителското портфолио – знак за качеството на
педагогическата дейност. Портфолиото на учителя е
доказателствена колекция от документи, показващи
професионалния път на учителя и придружаващи
професионалната му биография.

І. Лични данни
Име, презиме, фамилия: Зарифка Рифадова Севдева
Настояща месторабота: Учител в Начален етап – ОбУ „Св. Климент
Охридски“, с. Дебрен
Националност: Българска
Адрес: с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, ул. „Четвърта“ №17
Образование: Висше
Заемана длъжност: Учител в Начален етап
Педагогически стаж: 9 години
Информация за връзка: e-mail: zarifka_72@abv.bg

ІІ. Образование
1. Висше образование: ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, 2014 г.
Магистър, специалност „Предучилищна и начална училищна
педагогика”
1.1 Специализация: Предучилищна и начална училищна педагогика
1.2 Придобитата квалификация: Педагог, Детски учител, Начален
учител и Учител в подготвителна група/клас

2. Висше образование: ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, 2001 г.
Бакалавър специалност „Начална училищна педагогика”
2.1 Специализация: Физическо възпитание
2.2 Придобитата квалификация: Начален учител
3. Полувисше образование: Полувисш педагогически институт „Дичо
Петров“, гр. Смолян, 1996 г.
4. Средно образование: ЕСПУ „Кирил и Методий“, с. Гърмен , 1990 г.

ІІІ. Трудов стаж
Дата: В настоящия момент от 01.09. 2008 г.
Име и адрес на работодателя: ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Дебрен
Сфера на работа: Образование
Заемана длъжност: Учител в Начален етап

IV. Квалификации:
1. ПКС
Свидетелство за професионално-квалификационна
професионално-квалификационна степен - 2016 г.

дейност

- Пета

2. СЕРТИФИКАТИ /КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ/:
2.1 За обучение на тема „Управление на дисциплината и създаване на правила в
класната стая“, 2015 г.
2.2 За участие в обучение на тема “Четене с разбиране на художествен и
научнопопулярен текст“, 2015 г.
2.3 За обучение по тема:
- „Професионално портфолио – инструмент за оценка и самооценка на
дейността на учителя.
- Портфолио на методическо обединение“. 2014 г.
2.4 За квалификационен курс „Обучение на педагогически специалисти за
формиране на знания, умения и компетентности за работа в интерактивна
среда“, 2014 г.
2.5 За Завършен курс „Подготовка и управление на проекти“, 2008 г.
2.6 Участие в клуб „Приложни изкуства“

3. УДОСТОВЕРЕНИЯ:
3.1 За професионална квалификация по „Методика на обучението по БДП
I - IV клас”, 2015 г.
3.2 За обучения по „Интерактивни методи в обучението”, 2003 г.
4. МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Председател на методическото обединение на ръководителите в ПИК

V. Умения и компетентности
1. ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
Майчин език: български
Други езици: Английки език
2. СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене,
добра работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност,
организираност, сътрудничество с учители, коректни взаимоотношения с
учителския колектив, добри контакти с ученици и родители, уважение и
стимулиране на уникалността и индивидуалността на всеки ученик.
3. ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
Подготовка на ученици за участие в конкурси, състезания и олимпиади;
Организиране и провеждане на вътрешни състезания и конкурси;
Квестор на НВО;
4. ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
Работа със специализиран софтуер: MS Office /word, excel,
powerpoint/, ползване на интернет /информация и електронна поща/.

