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             Част 1  

1.1Резюме Автобиография 

   
  Име:Елена Христова Бързанова 

 Адрес:с. Говедарци, ул.Васил Коларов №18 

 Дата и място на раждане: 08.04.1983г в гр.Самоков  

 Телефон:0877 638 738 

 E-mail:elena.burzanova@abv.bg 

 Трудов стаж по специалността: 4месеца и 10 дни  

 



 Образование: 

      Професионален бакалавър по Организация и управление на 

хотели и ресторанти в КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ гр. Благоевград 

      Професионална квалификация Учител по география във 

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. св. Кирил и Методий“ 

      В момента студентка 3 курс Аграрна икономика във ВИСШЕ 

УЧИЛИЩЕ  ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ гр. 

Пловдив 

 Месторабота: ОУ” Димчо Дебелянов” с.Говедарци от септември 

2020г. 

  Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, 

допълване и актуализиране във всеки един нов момент от 

дейността ми като учител. 

 



1.2 Представяне 

• Аз нямам професионален опит като учител, но съм убедена, че знанието е 

факторът, който движи живота. 

• Майка съм на две деца и винаги съм отделяла много време за тяхното 

възпитание и обучение. Обичта ми, съчетана с необходимата строгост мисля, 

че дава нужното за тяхното израстване като добри хора. 

• Точно тези качества – любов и респект-смятам че са нужни на днешните 

ученици. 

• Работих като координатор във фирма, която организираше семинари по 

Проект „Разкажи ми историята-развитие на екипи от експерти за 

междуинституционално сътрудничество при случаи на деца-жертва или в риск 

от насилие“, която най-силно ме мотивира да запиша „Учителска 

правоспособност“ с която се надявам да бъда полезна в сферата на 

образованието. 
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1.3 ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

• Дейността на преподавателя изцяло е свързана с осъществяване на 

взаимовръзка между учениците, техните родители, учители, 

управленски,административен и помощен персонал! 

• „Децата са като пеперуди,носени от вятъра.Някои могат да се 

издигнат по-високо от другите, но всички те летят по най-добрия 

начин, на който са способни. Защо да ги сравняваме една с друга? 

Всяка една е различна. Всяка една е специална. Всяка една е 

прекрасна.“ 

• Педагогическата дейност е насочена изцяло върху индивидуалните 

потребности и включването на учениците в образователния процес!  
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1.4Философия на преподаване 

 Създаване на благоприятна атмосфера на уважение, обич и доверие;  

  Активна комуникация съпътстваща почти всички дейности;  

 Формиране на първоначални нравствени ценности у учениците;  

  Мотивация като вътрешен процес, който активира, насочва и поддържа 

поведението на учениците за учене се влияе от няколко външни фактора:  

        -Заинтересованост; Влияние на чувствата в учебния процес 

         -Успех; Интерес; Рефлексия 

 Включване на всички ученици в процеса на учене;  

  Идентифициране и насърчаване на силните страни, които притежават всички 

ученици;  
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1.5 Отговорности на учителя 

-Планиране, подготовка и провеждане на учебния процес  

 

-Използване на подходящи образователни стратегии, методи и 

техники, даващи оптимален резултат, мотивират учениците и стимулират 

личностното им развитие. 

 

-Участие в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането 

на оценяването на входното и изходното равнище;  

 

-Подпомагане дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, 

материали и критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците;  

 



-Анализиране и обобщаване на резултатите, получени от оценяването на 

входните и изходните равнища; 

 

-Обогатяване на учебния процес с интересни факти и занимателни  елементи. 

 

-Формиране на положителни нагласи към ученето, изграждане на стратегии за 

активно и самостоятелно учене и за учене през целия живот. 

 

-Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на  учебния 

процес. 

 

-Изграждане на общи знания, умения и ценности във всяка ученическа възраст 

и чрез всеки предмет. 

 

-Опазване живота и здравето на учениците. 

 



   Част 2 
Приложения 



 
Дипломи 



Удостоверения с кредити 



Удостоверения с кредити 



Моменти от първия  
учебен ден  

15.09.2020г. 



Моменти от 
първия учебен 

ден  15.09.2020г. 



Моменти от класната стая 



Моменти от класната стая 



Благодаря за вниманието! 

• Учител:Е.Бързанова 


