
Портфолио 
на Елисавета 
Александрова 
Васова 

"Образованието не е, за да 
преобразява хората или да ги 

развлича, или да ги прави 
експертни техници. То е, за да 

освободи мисълта им, да 
разшири хоризонтите им, 

подхрани интелекта им, да ги 
научи да мислят правилно, ако е 

възможно." Робърт Хътчинс 



 
Начало 

 
 
 
 
 
 

За мен 

Име: Елисавета Александрова Васова 
Местоживеене: гр. София 
Месторабота: 40 СУ «Луи Пастьор», гр. 
София 
Заемана длъжност: старши учител 
Образователно-квалификационна 
степен: магистър 
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https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2007348


Трудов стаж 

1985 год. – 

 Технически секретар в Институт 
по транспортна медицина 

40 СУ „Луи Пастьор” – 
СТАРШИ УЧИТЕЛ 

Председател на 
методично обединение 

„Начален етап” 
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СУ „Св. Климент 
Охридски”  
 
 
 
Базов учител към СУ „Св. 
Климент Охридски”  

 
 
 
 
Издателство „ПРОСВЕТА+” – 
автор 
 
Съавтор на учебник и книга за 
учителя по  Технологии и 
предприемачество - 3 клас и 
учебник и книга за учителя по 
Технологии и 
предприемачество – 4 клас 



Образование 
"Тайната на вечната младост е 

да се учи всеки ден нещо ново." 
- Солон 

СУ „Св. Климент Охридски” – образователно-квалификационна степен: 

магистър, специалност – начална училищна педагогика 

1998 г. Пета професионално-квалификационна степен – 

ИПКУ „Д-р Петър Берон” – гр. Варна. 

2000 г. Четвърта професионално-квалификационна степен – СУ  

 Централен институт за усъвършенстване на учители – София. 

2002 г.  Едногодишна специализация по начална училищна педагогика – 
СУ „Св. Климент Охридски”, ДИУУ – Трета професионално-
квалификационна степен 

2008 г. Чуждоезикова специализация,  Учебен център  «Магистра» 

английски език – ниво  А2 и В1 

2017 г.  Втора професионално-квалифкационна степен – 

СУ „Св. Климент Охридски”,  ДИУУ, гр. София 

2019 г.  Първа професионалноквалификационна  

степен - СУ „Св. Климент Охридски“,  

ДИУУ, гр. София 
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Научно-
методическа 

дейност 
 Мъдрец е не онзи, който твърди, 

че знае всичко, а този, който умее 
да се учи от всеки един човек! 

Индийска поговорка 

ПКС 
Квалификационни 

курсове 
Участия в семинари 

Вътрешна 
квалификация 

Обучения 5 



ПКС 

1998 г. Пета професионално-квалификационна степен –   
ИПКУ „Д-р Петър Берон” – гр. Варна. 

 

2000 г. Четвърта професионално-квалификационна 
степен – СУ Централен институт за усъвършенстване на 
учители – София. 

 

2002 г.  Едногодишна специализация по начална 
училищна педагогика – СУ „Св. Климент Охридски” , 
ДИУУ – Трета професионалноквалификационна степен 

 

2017 г.  Втора професионално-квалифкационна степен – 

СУ „Св. Климент Охридски”,  ДИУУ, гр. София 

 

2019 г. Първа професионалноквалификационна  

степен - СУ „Св. Климент Охридски“,  

ДИУУ, гр. София 
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Квалификаци-
онни курсове 

 

 

 

 

2021 г. „Педагогики за развиване на творческо мислене – 
лаборатория“- един квалификационен кредит, частично 
присъствен курс на обучение , Стратегия. 
2020-2021 година – участие в програма «Училища за 
пример» на фондация Заедно в час. Член на лидерски екип. 
Обучения на тема: «Лидерство в училище» модул 
«Разпределено лидерство» и модул «Училищна култура» 
2020 г.  Обучение за повишаване на квалификацията- 
дистанционен курс: „Иновативни техники за утвърждаване 
ролята и авторитета на учителите и образователните 
институции с цел създаване на позитивна образователна 
среда и мотивация за учене.“ 
2019 г. Сертификат 
Training programme of “How to be 21st Century European 
School” in Braga, Portugal / Erasmus+KA 1/ 
Title: Innovations and modern technologies in teaching and 
communication 
2019 г. Удостоверение  за повишаване на квалификацията 
Курс : Периодично обучение: „ Интерактивни технологии и 
техники в обучението по БДП“. 
2019г. Удостоверение 
„Компютърно моделиране. Идеи, принципи, реализация.“ 
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Квалификаци-
онни курсове 

 

2018 г. Дизайн мислене: новаторски подход за 
повишаване на мотивацията за учене и постиженията 
на децата и учениците. – РААБЕ България ЕООД 
2018 г. Обучение 
„Професионалният стрес – практически техники 
за превенция и справяне със стреса на работното 
място“ 
2017 г. Семинар и практически тренинг 
„Придобиване на знания и формиране на базови и 
практически умения  свързани със защита на децата 
и учениците при бедствия и кризисни  ситуации и 
оказване на първа помощ“ 
2017 г. Обучителен семинар 
„Иновации в обучението по изобразително  изкуство 
в начален и прогимнациален етап“ 
2017 г. Обучителен семинар 
„Овладяване на математически компетентности в 
начален етап в  условията на новите учебни програми 
и ролята на учителя в този процес“ 
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Квалификаци-
онни курсове 

 

 

2017 г. Тренинг-квалификационен курс 
„Мотивация, дисциплина, внимание – как да завладеем класа, да 
задържим вниманието им и да ги вдъхновим да продължат да работата 
сами”  
2015 г. Квалификационен семинар 
„Интерактивни методи в обучението“ 
 
2015 г. Курс по периодично обучение 
„Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП“ –  Русенски 
университет „Ангел Кънчев“ 
2011 г. Курс 
„Организатор на туристическата дейност в училище“ 
2007 г. Курс на обучение 
„Работа с деца със специални образователни потребности“ 
2006 г. Курс на обучение 
„Базови и специфични компютърни умение на учители” – 
Майкрософт България 
 
2005 г.  Курс за професионална квалификация: Методика на обученито 
по БДП – I-IV клас - Технически университет – София 
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Участие в 
конференции 

 

 

2019 г.   Есенен научно-образователен форум на тема: 
„Съвременният учител и предизвикателствата на 
информационното общество“ 

 

2014-2019  г.  Участие в националните научно-приложни 
конференции : „Иновативни решения за интегриране на 
информационните технологии в българското образование“ 
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Участие в 
семинари 

 

2014 г. - Международен семинар 

„Ключови методи за успешно учене, основано на компетентности” 

2014 г. Квалификационен курс: „Обучение на педагогически 
специалисти за превенция на училищното насилие и агресията и други 
негативни прояви” 

2012 г – Обучение „Формиране на предприемачески умения в начален 
етап на българските училища” 

2011 г. Обучителен семинар: „Гражданско образование за часа на класа“ 
- начален етап на образование 

2010 г.  Обучение по програмата „Работа с Мicrosoft Mischief. 

Един компютър – много мишки” 

 2009 г. Обучение по проект Столична Община – Център за интеграция и 
Образование на тема: „ Създаване на интеркултурна среда за 
практическо прилагане на интеркултурното образование” –фондация 
Стъпка по стъпка 

Участие в семинар: „Начално разучаване на баскетбола в 
образователните институции” 

Семинар 

„Безопасност на децата и учениците и организация на водно-
спасителна дейност и обезопасяване на водните площи при провеждане 
на детски и ученически отдих” 
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Вътрешна 
квалификация 

12 

Учебната  2018/2019  година: 

1. Обучение на тема: „Работа с електронен дневник в 
платформата „Школо“ - 25.09.2018 г. Обучител: Зоя Проданова, 
зам. директор,  4 академични часа 

2. Обучение на тема: „Работа на учителя с проблемни ученици“ 
– 20.11.2018 г.  Обучител: Красимира Александрова, 
педагогически съветник, 3 академични часа 

3.Обучение на тема: „Изисквания към оценяването в 5-7 клас“ – 
08.01.2019 г. Обучител: Антоанета Кръстанова, директор, 3 
академични часа 

4. Обучение на тема: „Подходи за работа с ученици в начална 
училищна възраст с нарушена плавност в говорната продукция 
– заекване“ –19.02.2019 г. Обучител: Валентина Лалова, 
логопед, 3 академични часа. 

5. Обучение на тема:  „Екологично образование и възпитание в 
училище“ - 23.04.2019 г. Обучител: Стефка Спасова, зам. 
директор,  3 академични часа  

6. Обучение на тема:  „Управление на конфликти“  - 17.05.2019 г. 
Обучител: Красимира Александрова, педагогически съветник, 
3 академични часа 



Вътрешна 
квалификация 
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Учебната  2019/2020  година: 

1. Обучение на тема: „Работа в електронната платформа за 
дистанционно обучение Teams“ – 24.09.2020 г. Обучител: Зоя 
Проданова, зам. директор,  4 академични часа 

2. Обучение на тема: „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. Обучител: Димитрина Стоева, начален учител, 
базов учител на СУ „Св.Кл. Охридски”,  3 академични часа 

3. Обучение на тема: „Наркотични и упойващи вещества – 
рискове и опасности” - 17.12.2019 г. Обучител: Красимира 
Александрова, педагогически съветник –-  3 академични часа 

4. Обучение на тема: „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. Обучител: Красимира 
Александрова, педагогически съветник, 3 академични часа 

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

 



Вътрешна 
квалификация 
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Учебната 2020/2021 година: 

1. Обучение на тема: „Нека бъдем приятели – заедно срещу 
агресията и насилието“ – 02.09.2020 г. Обучител:  Стефка 
Спасова, зам. директор, 3 академични часа. 

2. Обучение на тема: „Компютърно моделиране в начален етап“ 
- 11.09.2020 ч. Обучител: Еленка Запрянова, главен учител, 3 
академични часа. 

3. Обучение на тема: „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. Обучител:  Росица Тенжова, главен учител, 3 
академични часа. 

4. Обучение на тема: „Развитие на позитивна училищна култура“ 
– 17.11.2020. Обучител: Антоанета Кръстанова, директор, 4 
академични часа. 

5.  Обучение на тема: „Изграждане на екологично 
самосъзнание“ ; 14.04.2021 г. Обучител: Райна Видева, начален 
учител, 3 академични часа. 

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

 

 



Обучения 
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• Обучение на тема: „Изграждане на включваща 
среда. Социално-емоционално учене“ – по 
лидерска програма за училищно развитие – 
„Училище за пример“ 

• Обучител: Ели Васова, председател на Методическо 
обединение – начален етап, 3 академични часа. 

 



Педагогическа 
дейност 

 "Всяка истина има четири ъгъла: 
като учител аз давам своя ъгъл, а ти 
трябва да откриеш останалите три." 

Конфуций  

Философия на 
преподаване 

Отговорности Благодарствен албум 

Методи на 
преподаване 

Бъдещи планове 16 
Методически 

материали 



Философия 
на 

преподаване 
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Моята философия на преподаване се промени през годините с 
напредването в кариерата ми. Всеки курс, който посещавам, всяка 
статия, която чета, всеки разговор, който провеждам с колегите, всяка 
среща с нови ученици оформя начина, по който подхождам към 
следващия урок или разговор. 

      Преди няколко години попаднах на един цитат на Мая Анджелоу, 
която казва: „Научих, че хората ще забравят това, което си казал, 
хората ще забравят какво си направил, но хората никога няма да 
забравят как си ги накарал да се чувстват.“ Впечатли ме и показа в 
голяма степен моята философия. Стремя се моите  часове да са 
изпълнени с вълнение,  любопитство и  практическо обучение.  

Да съм учител е моето призвание, защото обичам децата. Целта ми  е 
да уча децата. Искам  да ги науча на всичко, което зная от науката за 
природата, живота, хората  и да се наслаждавам на процеса по пътя, 
който изминаваме заедно.  Учебният процес трябва да бъде забавен 
за всички участващи.  Стремя се да покажа на децата, че независимо 
от пречките, които срещат, те могат да постигнат всичко, което са си 
поставили за цел. Контактите с учениците ми от друга страна ми дават 
всеки път сили да продължа да се уча, да се развивам и да обичам.  



 
 
 

Отговорности 

: 

 Да създавам безопасна, емоционално сигурна  и позитивна учебна  
среда. Всеки да се развива и да има право да изказва мнение, да 
има доверие и толеранстност. 

  Да поддържам необходимото академично равнище на 
компетенциите си за учебните дисциплини, които преподавам.  

 Да  владея  методиките на обучение в началните класове по всички 
учебни предмети. 

 Да използвам различни методи за планиране на образователния 
процес и за разработване на различни  образователни  материали.  

  Да владея и използвам образователни стратегии, методи и 
техники за преподаване, учене и мотивиране на учениците, 
разнообразни  форми и средства за диагностика и оценяване на 
постиженията им. 

 Да мотивирам учениците и стимулирам личностното им развитие, 
да ги окуражавам  да задават въпроси, да правят връзки и да 
участват активно в учебния процес. 

  Да формирам у учениците разбирането, че ученето е съзнателно 
усилие, което изисква организираност, постоянство и 
последователност, да възпитам у тях самостоятелност и 
отговорност за собствените действия и поведение.  
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Методи на 
преподаване 

Ние сме наясно относно необходимостта от непрекъснато  
повишаване на качеството на образователния процес. Всеки ученик 
е уникален и се учи по определен начин. Целта ми е да се стимулира 
използването на интерактивни методи на преподаване в 
училищното образование. Да се създаде възможност за активно 
участие на децата в интересни и полезни занимания, които 
провокират въображението им. Чрез допир, игри, експерименти и 
ателиета, децата учат и се забавляват. А какво по-полезно и приятно 
от това? Не само да гледаш и слушаш, а активно да участваш. По 
този начин и знанията остават трайни, а и емоциите по-запомнящи 
се .  

В работата си използвам множество методи на преподаване, за да 
достигна до учениците и всеки да получи  знания и умения и да бъде 
подпомогнат.  
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Бъдещи 
планове 

 

 

 

Поставила съм си за цел да продължа образованите си през целия си 
живот. Смятам, че има още много неща, които  мога да науча и да 
прилагам в работата си.  Вярвам, че всеки ден научавам нещо ново и 
като преподавам на учениците си.  
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Методически 
материали 

21 

22 април

Ден на Земята

40 СУ „Луи Пастьор“



Награди и 
признания 

22 



Извънкласни 
дейности 

Зелени училища Екскурзии Тържества 

Участие в конкурси Работа по проекти 
Участие в 

организирани 
мероприятия 
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Зелени 
училища 

24 

гр. Банско, село Баня,  
гр. Разлог, село Добърско 



Екскурзии 
25 Гр. Копривщица, гр. Пловдив, гр. 

Пазарджик, ферма за щрауси Долна 
баня, Земен и Земенски манастир…… 



Тържества 
26 

Празник на Буквите 
Коледен концерт 
Великден 
Тържество - завършване  
Празник на Земята 
Патронен празник на 40 
СУ „Луи Пастьор“  



Участие в 
конкурси 27 

Конкурси за рисунки на 
различни теми, конкурс „На 
мира в света“, Европейско 
кенгуру, Математика без 
граници и др. 



Работа по 
проекти 

 

2020-2021 г.  Национална програма „ Участвай и 
променяй – родителят, активен партньор в училищния 
живот“  

2019-2021 г. Национална програма „Осигуряване на 
съвременна образователна среда“ ,Модул „Културните 
институции като образователна среда“ 

2019 -2020 г. Проект „Опазване на климата чрез 
енергийна ефективност” - Училищен пакет 50/50 – 
пестене на енергия в училище. Проектът е финансиран 
от Национален доверителен еко фонд и цели 
повишаване на информираността сред учениците по 
темата за енергийна ефективност и насърчаване да 
спестяват енергия в училище 

2016 – 2018 г. Проект „Твоят час” Ръководител клуб „ 
Младите предприемачи” и клуб „Аз обичам България” 
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Работа по 
проекти 

 

2011- 2015 г. Проект  УСПЕХ - „Да направим училището 
привлекателно за младите хора”,съфинансиран от ЕСФ 
по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”. Ръководител театрална група „Мечо Пух” и 
клуб „ Етнография” 

2014 г. -„Училищна среда и здраве”- ПРОГРАМА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И  СПОРТА 
В СТОЛИЧНА ОБЩИНА  

2013 г. - „30 години спорт в 40 СОУ” - ПРОГРАМА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 
В СТОЛИЧНА ОБЩИНА  

2010 г. „Спортувай активно – живей здравословно” 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО 
ВЪЗПИТАНИЕ И 

СПОРТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

2008-2010 г. проект „МАТРА”   Фондация „Програма 
стъпка по стъпка” 
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Участие в 
организирани 
мероприятия 

Участие в дейностите  по Национална програма 
"Иновации в действие”, чиято цел е мултиплициране на 
добри иновационни практики - 2019, 2020, 2021 година.  
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Контакти: 
elisavetavasova@gmail.bg 
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