
Портфолио 
на 
Магдалена 
Аронова



Лични данни 

Име: Магдалена Маринова Аронова –

Хаджиева

Образование: СУ„Св. Климент Охридски“ –

ПНУП

Степен: Магистър

Квалификация: 4 ПКС

Настояща работа: 40 СУ „Луи Пастьор“ 

Заемна длъжност: ЦДО начален етап

Педагогически стаж: 10 години



Квалификационни курсове
сертификати с кредити

• „Най - новите информационни технологии в процеса на 
обучение“ -1 кредит, 2021 г.

• „Успешна подготовка за национално външно оценяване в 4. клас“ 
– 1 кредит, 2021 г.

• „Формиране на културната компетентност в обучението по 
изобразително изкуство. Методи, похвати на преподаване“ – 1 
кредит, 2021 г.

• „Педагогики за развиване на творческо мислене - лаборатория“ –
1 кредит, 2021г.



Квалификационни курсове

сертификати с кредити

• Иновативни техники за утвърждаване ролята и авторитета на 

учителите и образователните институции с цел създаване на 

позитивна образователна среда и мотивация за учене. Пълноценно 

въвличане на семействата в процеса на обучение и възпитание“ – 1 

кредит, 2020 г.

• „Дизайн мислене: новаторски подход за повишаване на 

мотивацията за учене и постиженията на децата и учениците“ – 1 

кредит, 2018 г.

• „Организация на образователния процес“ – 8 академични часа, 2018 

г.

• „Образование в милтикултурна среда“ – 1 кредит, 2018 г.

• „Иновативни педагогически техники за овладяване на проблемно 
поведение – страх, тревожност, агресивност и др. – 1 кредит, 2018 г.



Вътрешна квалификация

„Работа на учителя с проблемни ученици“ – 20.11.2018г., 3 академични часа

„Екологично образование и възпитание в училище“ - 23.04.2019 г.,  3 академични часа 

„Управление на конфликти“  - 17.05.2019 г., 3 академични часа

„Иновации и модерни технологии в преподаването и общуването” по проект „Как да бъдем 

училище на 21 век”, в рамките на Европейската програма за подкрепа на образованието, 

обучението, младежта и спорта „Еразъм+” - 22.10.2019 г.,  3 академични часа

„Наркотични и упойващи вещества – рискове и опасности» - 17.12.2019 г., 3 академични часа

„Как да приобщим децата/учениците със специални образователни потребности /СОП/ и 

да спомогнем за преодоляване на предразсъдъците към тях от страна на останалите 

ученици“ - 03.02.2020 г., 3 академични часа

„Превенция на инфекциозни заболявания в училище – КОВИД 19. Предпазни средства и 

профилактични мерки“– 20.03.2020 г., 3 академични часа

„Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието“ – 02.09.2020 г., 3 академични 

часа.

„Работа в електронната платформа за дистанционно обучение Teams“ – 24.09.2020 г.,  4 

академични часа

„Развитие на позитивна училищна култура“ – 17.11.2020, 4 академични часа „Изграждане на 

екологично самосъзнание“ ; 14.04.2021 г., 3 академични часа

„Изграждане на включваща среда. Социално-емоционално учене“ – по лидерска 

програма за училищно развитие – „Училище за пример“ – 22.06.2021 г., 3 академични часа.



Философия на преподаване

Ако учителят успее да стане партьор на детето 

по пътя на знанието, ако то усеща енергичността и 

решителността на  своя учител, в утрешния ден ще 

израсне като личност, която знае какво иска и как да 
го постигне. 

Стремя се да стимулирам децата да 

разбират света, да не се притесняват, че не винаги 

всичко им е ясно, да търсят отговори на своите 

въпроси. Зачитам уникалността и ценността на всяко 

дете, независимо от неговия произход, социална 

принадлежност и стил на учене. Превръщането на 

класа в общност изисква време, внимание и 
търпение и най-вече зачитане на възможностите на 

всяко дете.Стремя се да правя деня по-добър от 

предишния.  



Мотивация

 Позитивното отношение 

мотивира.

 Удоволствието мотивира. 

 Да се чувстваш значим 

мотивира.

 Успехът мотивира.

 Ясната цел мотивира.  



Моите отговорности

 Планиране, организиране и ръководене самоподготовката на учениците,

организирания отдих и заниманията по интереси.

 Организиране различни форми на работа за социализиране на учениците.

 Подпомагане и подкрепяне учениците по време на самоподготовката им.

 Проверка степента на усвояване на предвидените компетентности.

 Обсъждане на проблеми, консултиране и обмяна на добри практики с

учителите, които преподават на учениците, и с други педагогически

специалисти от институцията.

 Информиране и провеждане индивидуални консултации с родителите на

учениците за запознаване с успеха и развитието на децата им, за

спазването на правилата и приобщаването им към общността.



Самоподготовка

Екипна работа

Най-добрите уроци, книги и материали в света няма да поучат децата

да се вълнуват, да преживяват ученето, да са готови да работят  устремено

и заедно, ако те не са мотивирани от учителя.



Проекти 

„Моето училище“ 

„Васил Левски“  



ЕКСКУРЗИИ



Дървото на класа



спортуваме

играем

творим



ПРАЗНУВАМЕ



Доброволческа работа с деца със СОП през 

лятото







За да получим любов,
трябва да даваме ЛЮБОВ.


