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Раздел I Представяне

„Учител, който нищо не научава от своите ученици, не е избрал подходящата 
професия. “ - Шарлота Волф

Добрият учител е този, който оставя приятни, вълнуващи и трайни спомени в 
учениците си и те разказват за него години наред след училището!

Целта на добрия учител е да предизвика любопитството на учениците към 
знанието. Емпатията, толерантността и честността са в основата на добрите 
взаимоотношения между учител и ученик. Това налага учителят да сe 
самоусъвършенства постоянно, да се стреми към развиване на нови практики, да променя 
подхода си в зависимост от средата и учениците си, да притежава умения за боравене със 
съвременните технически постижения, умения за работа в екип и комуникативни 
възможности. 

Учителят трябва да е човек с добра душа и да обича децата такива, каквито са!
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Лични данни
Име: Емилия Александрова Вътова
email: emilia_notova@abv.bg
Образование 
Степен - Бакалавър 
Специалност- „Предучилищна и начална училищна
педагогика“, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Чужди езици: 
Английски език - В 1
Серитификат от Образователен център „BRITANICA”
Настояща месторабота: 40 СУ „Луи Пастьор“
Заемана длъжност: учител ЦДО 
Педагогически стаж: 3 години
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Раздел II: Философия на преподаване

Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност. Добрият 
учител учи цял живот. За да преподаваш, трябва да знаеш. Затова всеки 
учител първо трябва да открие удоволствието от работата за себе си, за 
да може да зарази учениците и да предаде това удоволствие и на тях. 

Стремя се да бъда добър учител. Провокирам учениците си
и така да ги уча да мислят и изразяват своето мнение. Изслушвам и 
уважавам мнението на всеки. Стремя се да бъда пример за подражание, да 
респектирам, но и да вдъхвам доверие.

Вярвам във възможностите на всяко дете. Поощрявам не само 
изявените и отлични ученици, но и тези, които работят бавно и несигурно.

Освен основната цел - преподаване и усвояване на определена
информация, се стремя:
• Да формирам нравствени ценности;
• Да развивам и насърчавам познавателната активност;
• Да включвам всички ученици в учебния процес.
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Раздел III: Педагогическа дейност
Курсове за повишаване на педагогическата квалификация:

- „Усвояване на основни умения при работа с подрастващи“- рег.N 5557/12.12.2018 г. – 1 квалификационен кредит;

- „Изследователски подход в обучението па математика в начален курс“ -рег.N 2881/2020 г. – 1 квалиф. кредит;

- „МОЯТА БЪЛГАРИЯ – нов ефективен инструмeнт за преподаване на теми от българската история в дух на 

родолюбие чрез насърчаване на самостоятелно мислене и развитие на аналитични умения“ –рег.N 

024527/05.03.2020 г. – 1 квалиф. кредит;

- „Формиране на умения за успешно прилагане на новата учебна програма по технологии и предприемачество в 

начален етап и прогимназиален етап“ -рег.N 025995/12.06.2020 г. – 1 квалиф. кредит;

- „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“ -рег.N 2092/22.06.2020 г. – 1 квалиф. кредит;

- „Педагогика за развитието на творческо мислене - лаборатория“ -рег.N 2292/25.05.2021 г. – 1 квалиф. кредит.
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 Вътрешна квалификация:

„Работа в електронната платформа за дистанционно обучение Teams“ – 24.09.2020 г.; Зоя Проданова, зам. 
директор, 4 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.; 
Димитрина Стоева, начален учител, базов учител на С У „ Св. Кл. Охридски, 3 академични часа

„Наркотични и упойващи вещества – рискове и опасности”- 17.12.2019 г.; Красимира Александрова, педаг. съветник – 3 
акад.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.; Красимира 
Александрова, педагогически съветник, 3 академични часа

„Превенция на инфекциозни заболявания в училище – КОВИД 19. Предпазни средства и профилактични мерки“–
20.03.2020 г.; Емилия Иванова, медицински фелдшер, 3 академични часа

„Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието“– 02.09.2020 г.; Стефка Спасова, зам. директор, 3 акад. 
часа.

„Компютърно моделиране в начален етап“ - 11.09.2020 ч.; Еленка Запрянова, главен учител, 3 академични часа

„Визия за бъдещето” по проекта BEACON - Bridging European and Local Climate Action (”Мост между действията за климата на
Европейско и на местно ниво”) – 13.10.2020 г.; Росица Тенжова, главен учител,3 академични часа.

„Развитие на позитивна училищна култура“ – 17.11.2020 г.; Антоанета Кръстанова, директор, 4 академични часа

„Изграждане на включваща среда. Социално-емоционално учене“ – по лидерска програма за училищно развитие –
„Училище за пример“ – 22.06.2021 г. Ели Васова, председател на Методическо обединение – начален етап, 3 акад. часа. 9



 Планиране и подготовка на учебния процес;
 Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники, които:

-отговарят на различни образователни потребности на учениците;
-мотивират учениците и стимулират личностното им развитие;
-реализират вътрешно-предметни и междупредметни връзки.

 Осъществяване на организационни връзки, взаимоотношения 
и взаимодействия с деца, родители, учители, управленския и 
административен персонал;

 Проява на индивидуален подход, креативност и умение за 
работа в екип;

 Формиране у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо 
организираност и самодисциплина и възпитаване в самостоятелност и поемане на 
отговорност за собственото им учене, действия и поведение;

 Изграждане на общи знания, умения, отношения и ценности във всяка ученическа възраст и чрез 
всеки учебен предмет;

 Уважение и ценене мнението и компетентността на другите;
 Опазване живота и здравето на учениците.
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Раздел IV: Методическа дейност
Методически материали

Образователни и учебни планове и програми; учебно-
методическа литература; научни разработки и реферати.

Следене на всички актуални документи, публикувани от МОН -
учебници, помагала, табла и други дидактични материали, в 
съответствие с приетите към настоящия момент учебни 
планове.

Участие в квалификационни курсове, обучения и програми. 
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Раздел V: Бъдещи планове

Пета професионалноквалификационна степен (2021 г.);

Участие в обучения и квалификационни курсове;

Участие в семинари за усъвършенстване.
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Стълба на успеха
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Благодаря 
за вниманието!

Изготвил: Емилия Вътова


