
на 

старши учител

Емилия Тодорова Димитрова

преподавател  в начален  етап  в

СОУ „ Вичо Грънчаров“

Гр. Горна Оряховица



 1. Общи сведения.

 2.Образование  и  обучение. 

 3. Описание на педагогическата 

и научно-методическата 

дейност.

 4. Приложения и снимки; Добри 

практики.



Име Емилия Тодорова Димитрова

Адрес Гр. Горна Оряховица; 

ул. Васил  Левски 17 бх.Б

Телефон 0887809559

E-mail ema_dim@abv.bg

Социални умения и 

компетентности

Умения за работа в екип, колегиалност, 

коректност, организираност, 

самокритичност, творчески подход  в 

работата

Технически умения Умения за работа с учебно-технически

средства; работа с Word, Power Point, Exel

Езици Майчин език – български

Други;  английски – много добро владеене

руски – добро владеене

mailto:ema_dim@abv.bg


 2004 – 2005 //2011 - до сега                              СОУ “Вичо Грънчаров“

Гр. Горна Оряховица

 1990 – 1992 //2008 – 2010 уч. година                ОУ “Елин Пелин“

с. Първомайци

 2003 – 2004 // 2005 – 2008 уч. година                ОУ “Св.св. Кирил и Методий“

гр. Долна Оряховица

 1993 – 2002 уч. година                                        ОУ “Св. Патриарх Евтимий“

гр. Горна Оряховица

 1983 – 1990 уч. година                                         ОУ “Христо Ботев“

с. Орловец 





 Дата /от-до/                                             1989 – 1992 година

 Име и вид на обучаващата              ВТУ“Св.св. Кирил и  Методий“                    

/образователна/ организация               Начална училищна педагогика

 Наименование на придобитата          Начален учител 

квалификация                                         със специализация

Методика на обучението по 

труд и творчество

 Ниво на национална                               Магистър

квалификация



 Дата /от-до/                                     1981 – 1983 година

 Име и вид на обучаващата              ПИНУ“Д-р Петър  Берон“                         

/образователна/ организация                гр. Шумен

 Наименование на придобитата     Начален учител с профил 

квалификация                                   изобразително изкуство и

трудово обучение

 Ниво на национална                         Професионален бакалавър

квалификация



 V – та ПКС                                                   СУ  „Св. Климент Охридски“

20.11.2006г.                                                     ДИУУ гр. София

IV – та ПКС                                                   ШУ  „Епископ Константин Преславски“

04.11.2013г.                                                    ДИКПО гр. Варна 

 Професионална                                            ШУ  „Епископ Константин Преславски“

квалификация :                                                  ДУПКУ гр. Варна

„Заетост на учители

в обучението на деца

с увреждане“

юни, август, 2005г.

 Професионална Технически университет - София

квалификация:                                                  ИПФ - Сливен

«Методика на обучението

по БДП  I - IV клас «

15.11.2005г.

 Интерактивни технологии СУ «Св. Климент Охридски»

и техники в обучението ДИУУ гр. София

по БДП - 2011г. 



 „ Роля на класния ръководител“

октомври 2014г.

 „Съвременни образователни технологии за 

работа в детската градина и в начален етап 

на образование“

28.08.2014г.

 „Повишаване на квалификацията на 

педагогическите кадри за създаване на знания  и  

умения за измерване  на функционалната  

грамотност  на учениците  от  начален  и 

прогимназиален  етап  от училищното 

образование“

12.02.2014г.

 „Обучение на педагогически специалисти 

за формиране на знания, умения и 

компетентности  за оценяване на учениците“

октомври 2013

Consult development

гр. Велико Търново

Общностен съвет за иновации в 

предучилищното и училищното 

образование

МАОК

Национален институт за обучение и 

квалификация в системата на 

образованието



 «Работа с електронни учебници

и интерактивни технологии в 

началното училище.»

февруари 2013г.

 «Нулеви отпадъци,  здраве и 

околна среда»

юли, 2012г

 Обучение по програмите на 

Джуниър Ачийвмънт

юни, 2012г.

 Издателство «Просвета»

Histoires Recyclales " и "За 
земята“

Junior Achievement Bulgaria



 Работа с образователен                                              Нимеро ООД

софтуер „Envision”

ноември 2011

 „Интеграция на деца                                                      РААБЕ

със СОП – работа с деца

с обучителни трудности

и проблеми в поведението

май, 2011г.

 „Работа с хиперактивни РААБЕ

деца“

май, 2011г.

 Developing reading skills;               Educational centre

 Using video in the classroom

февруари 2010г,



 Съвременни интерактивни             Национален педагогически център

средства в обучението

януари, 2010г.

 Формиране умения за                         Национален педагогически център

работа в екип.

юни, 2007г,

 Базови и специфични                          Национален педагогически център

компютърни умения на

учители по НУП

март, 2006г.

 New Cambridge English               English language and culture

Course –A 1, 2                                      society

February, July, 2004



 Оператор на персонални                               ТЕТ“М.В.Ломоносов“

компютри                                                           гр. Горна Оряховица    

юли, 2001г.



2 ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

 Планиране и подготовка на учебния процес

 Провеждане на обучение по БЕЛ, математика, роден край,  

музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника.

 Диагностика, оценяване и отчитане постиженията на  

учениците.

 Провеждане на консултативна дейност с ученици и 

родители;

 Използване на подходящи образователни стратегии, методи и 

техники, които дават оптимален резултат в конкретна 

учебна ситуация.

 Опазване живота и здравето на учениците.



1. МОЯТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ

Има много мисли и мъдрости, изказани за образованието,
възпитанието, ученето, училището, учителят и учениците. В
тях има много истина и поука, но всеки човек и учител има своя
такава и добре би било да я следва и усъвършенства. Ще започна
моята с думи на Паулу Куелю от книгата „Петата планина“-
„Има три неща, които възрастните могат да научат от
децата: да бъдат радостни без повод, винаги да са заети с нещо
и да се стремят с всички сили към това, което желаят.“ В моята
работа като учител започвам от това какво е най-добро за
децата, какво ще ги заинтригува, впечатли и активира за работа
и стремеж към знание. Стремя се да погледна нещата през
техните очи и съвсем непринудено да ги напътствам във
вземането на решения.



През настоящата учебна година съм класен ръководител на първи „б“

клас и преподавам по математика, български език и литература,

роден край, музика, изобразително изкуство и домашен бит и техника.

В учебната си работа се старая да използвам методи, с които

учебното съдържание да бъде лесно, достъпно и разбира се

занимателно за децата. Живеем в един динамичен свят, в който

технологиите за от съществено значение за нашия живот. Затова и

образованието трябва да залага на използването им в училище. В

моята работа се старая максимално да използвам ИТК. Работя с

образователния софтуер Envision и използвам презентации. Много от

децата в училище са с неустойчиво внимание, но когато светне

екранът на дъската, те вече са концентрирани и готови за работа.

Затова винаги съм била „за“ използването на технологиите в училище

и ще продължавам да ги използвам.



РАБОТАСПРОГРАМАТА ENVISION – ЕДИНКОМПЮТЪР –МНОГО
МИШКИ



Учителят

Учителят е буквичката първа, 

изписана накриво в тесен ред.

Но ето: дума става,... мисъл...Тръгва

да търси истини – по-смело и напред.

Учителят е точица едничка –

началото на хиляди лъчи.

Звездата – не далечнa, не самичка,

а грейналата в детските очи.

Учителят е четка и боички. 

Дарява с цвят не листи, а съдби.

В картини вижда имената –всички, 

но в най-прекрасни, чисти и добри.

Учителят е нотичка игрива,

протегнала към другите ръка.

Тъй ражда се мелодия красива

и звънва чак до светлата дъга.

Учителят е географска карта,

разглеждана с любов и интерес,

надскочила и норми, и стандарти,

за да го има “утре” още днес.

Учителят...Той горд е.И изстрадал.

С ум, сила, вяра и сърце дарен.

И не защото е учител станал.

Защото за учител е роден.

Розалина Пасkaлева



СОУ“Вичо Грънчаров“
Ул. Цар Освободител№6
Град Горна Оряховица

E-mail ema_dim@abv.bg

mailto:ema_dim@abv.bg

