Професионално учителско
портфолио на
Зорница Мълчанкова

УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
В ПГ ПО МСС “ПЕЙО К. ЯВОРОВ”

Общи сведения


Име: Зорница Славчова Мълчанкова



Имейл: z_malchankova@abv.bg



Националност: българка



Майчин език: български



Заемана позиция към момента: учител по физическо възпитание и
спорт, класен ръководител



Институция, в която преподавате: ПГ по МСС „Пейко К. Яворов“



Aдрес на институцията: гр. Гоце Делчев ул. Симеон Радев №6

Образование


Основно образование: Второ основно училище „ Гоце Делчев“ гр. Гоце
Делчев



Средно образование: 166 Спортно училище „Васил Левски“ гр.София
07.06.2010



Бакалавър: Физическо възпитание №24318 от 18.06.2014 Национална
спортна академия „Васил Левски“ гр. София



Магистър – Спорт за високи постижения – Баскетбол

2692 15.12.2015 г.Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София

Професионални умения


Учител по физическо възпитание и спорт в ПГ по МСС „Пейо КР. Яворов“

от 15.09.2016г – 01.03.2020


Треньор по баскетбол към БК „Яворов“



Квалификации и обучения: Пета квалификационна степен



Квалификации и обучения: Четвърта квалификационна степен

Лични умения


Президент на БК „Яворов“



Добри организационни умения



Воден спасител на плувни басейни и водни паркове №191169



Отлична работа в екип



Чужд език: английски, руски

Философия
o

Чрез обучителния процес на учителя учениците:

- придобиват умения за подбор и планиране на материалите и средствата
- придобиват умения ефективно да идентифицират необходимите
потребности от образование и възпитание
o

Осигурява се правото на участие на семейството в реализиране на единен
възпитателен процес.

o

Цялостната дейност на педагога е да се определя и насочва към изграждане на
оптимизираща среда създаваща позитивна нагласа и пълноценна готовност на децата
за училище.

Meтоди на преподаване
СПОРЕД МЕН ДОБРИЯТ И АКТУАЛЕН УЧИТЕЛ ТРЯБВА ДА УМЕЕ ДА СЪЧЕТАВА
СПОРЕД НУЖДИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА УРОЦИТЕ СИ КАКТО ТРАДИЦИОННИТЕ
МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ ТАКА И МОДЕРНИТЕ МЕТОДИ ЗАЩОТО
СЪВРЕМЕННИТЕ УЧЕНИЦИ В СРЕДНА УЧИЛИЩНА СТЕПЕН СЕ ВЪЛНУВАТ ОТ
СЪВРЕМЕННИТЕ ИТ И МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА. ЦЕЛТА НА ВСЕКИ УЧИТЕЛ Е ДА
ПРИВЛЕЧЕ ЛЮБОПИТСТВОТО И ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ СИ КЪМ
ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕРИАЛ. ЗАТОВА ВСИЧКИ ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

КОИТО ВОДЯТ ДО ТОВА СА ДОБРИ И ПОЛЗОТВОРНИ ЩОМ ВНИМАНИЕТО НА
УЧЕНИЦИТЕ Е СЪСРЕДОТОЧЕНО ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ В КЛАСА.

Педагогическа дейност


Да преподаваш, значи да учиш другия, в случая ученика, да го въведеш в основните
сфери на човешкия опит, въз основа на определени изисквания, обобщени в учебната
документация. Преподавателската дейност се извършва от учителя, който преди всичко
е организатор и ръководител. Той е важен източник на знания и умения за учениците,
пръв помощник и възпитател.



Преподаването включва разработка и възприемане на нов учебен материал, неговото
затвърдяване и не на последно място контрол и оценка на резултатите от учебната
работа. Преподавателят трябва да бъде пример за добро поведение, да е информиран и
осведомен с всичко актуално и със своя добър външен вид и душевно излъчване да
въздейства по благоприятен начин на учениците си.

Индивидуални педагогически
подходи


Използване на различни педагогически методи за по-лесно разбиране на
материала от всеки ученик.



Индивидуални занимания при необходимост



Изявяване на индивидуалните качества на учениците



Поощрение при добри резултати

Прилагани методи при ученици със
Специални Образователни Потребности


Интегрирано обучение на деца със СОП е такова обучение, при което детето независимо от вида на
увреждането е включено в общата образователна среда. работата, общообразователни ят учител заедно с
ресурсния учител редуцират и адаптират учебното съдържание до степен разбираема от всички ученици.



Провеждаме индивидуални разговори, разговори в класа със съучениците им. Определяме правила и
норми за толерантни отношения и граници на търпимост. Поставям задължения и отговорности на тези
ученици за часовете, за класната стая.

Прилагани методи при ученици със
Специални Образователни Потребности


ОБУЧЕНИЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИГРА Играта на детето ни дава информация
за отделните сензорни системи ( зрителна, слухова, тактилна, вестигуларна и
проприоцептивна) и тяхното функциониране в синхрон. Адекватно избраната и
модифицирана като правила игра, би могла да използва водещата дейност на
детето( например движението), стимулирайки и останалите канали за приемане и
преработка на информацията. Играта е дейност, която представя възможност да
се стимулират всички области на развитие на детето. Играта е дейността, която
свързва светът на възрастните с този на децата, затова трябва да бъде основно
средство за стимулиране и комуникация.

Грамоти и награди
Успехи на учителя:


Свидетелство за професионална квалификация за пета професионална
квалификация № 00127/ 31.10.2019 г.



Плакет на община Гоце Делчев за вискои постижения в учебно-възпитателната
работа и цялостен принос в областта на образованието



Грамота за личен принос като ръководител на клуб“ Баскетбол“ част от програмата
„Ваканция“ 2016 г. от Община Гоце Делчеш



Грамота за личен принос като ръководител на клуб“ Баскетбол“ част от програмата
„Аз избирам доброто!“ 2017 г. .от Община Гоце Делчев



Грамота за личен принос като ръководител на клуб“ Баскетбол“ част от програмата
„Аз избирам доброто!“ 2019 г. от Община Гоце Делчев

 Успехи на учениците
Първо място по волейбол на момичетата от
ПГ по МСС „Пейо Кр. Явовор“ 2017г. на общинските
игри гр. Гоце Делчев.
Второ място на момичетата на баскетбол от
ПГ по МСС „Пейо Кр. Явовор“ 2017г. на общинските
игри гр. Гоце Делчев.
Първо място по канадска борба
ПГ по МСС „Пейо Кр. Явовор“ 2018г. на общинските
игри гр. Гоце Делчев.
Първо място по волейбол на момчетата 8-10 клас от
ПГ по МСС „Пейо Кр. Явовор“ 2018г. на общинските
игри гр. Гоце Делчев.
Първо място по футбол на момчетата 8-10 клас от
ПГ по МСС „Пейо Кр. Явовор“ 2018г. на общинските
игри гр. Гоце Делчев.

Второ място по футбол на момчетата 8-10 клас от
ПГ по МСС „Пейо Кр. Явовор“ 2017г. на областни игри
гр. Благоевград

Сертификати и удостовереня


Удостоверение №2845/20.11.2017 г. „Статут, права и задължения на педагогически персонал според
уредбата на ЗПУО“



Удостоверение №2019-ЕБС-44/30.11.2019 Национален турнир по баскетбол на Спеяъл Олимпикс
Българич‘2019



Сертификат №529 Успешно завървно обучение за учител „Фолклор на етносите- Ромски фолклор“



Удостоверение №VI-0084/11.09.2019 г.“ Работа с родители в мултикултурна среда“



Сертификат Erasmos+ projekt 2016-3-IT03- KA347-009856 “Women Voice” Italy



Сертификат за участие в квалификационен курс на тема: Колективен трудов договор



Удостоверение 0075/5.11.2018 г. „Интеркултурно образование като средство за превенция на отпадане от
училище“.



Сертификат за постжения за успешно представяне на бизнес проект БК „Яворов“



Удостоверение №0035148/ 16.05.2012 г. Курс по класически, источноазиадски, и анцтицелулитен
масаж.



Сертификат 127/ 23.01.2015 г. Познаша и мове да работи с компютри и друга офис техника.

Класно ръководство

