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1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Име:

Рождена дата:  

Месторабота:

Длъжност: 

Образование:  

Учителски стаж:

Емилия Михайлова Стоянова

22.11.1968 г.

44 Средно училище „Неофит Бозвели“,  

гр. София

Старши учител по

математика

Висше – магистър

28 години



2. ОБРАЗОВАНИЕ

2016 г. 

и

2021 г.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София

Департамент за информация и усъвършенстване на учители

Професионалноквалификационна степен: Пета ПКС

и Четвърта ПКС.

1988 г. – 1993 г. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград

Образование: висше – магистър

Специаалност:  Математика

Квалификация: Математик

Специализация: Учител по математика

1983 г. – 1987 г. Техникум по икономика „Иван Илиев“ – гр. Благоевград

Образование: средно – специално

Специалност: „Икономика, планиране и отчетност на вътрешната 

търговия“

Квалификация: Икономист-счетоводител



,,За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш това, 
което преподаваш и тези, на които преподаваш.’’



3. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И СТАЖ
От 1994 г. до 2018 г. – Учител по математика V-VII клас – ОУ „Евлоги Георгиев“ гр.Дупница

Задължения и отговорности:
• текуща подготовка върху материала в училище;
• подготовка за състезания и олимпиади по математика;
• подготовка за НВО – VII клас.

От 2018 г. до 2020 г.  – Старши учител в Група за целодневна организация на учебната дейност I – IV клас  -
44 СУ „Неофит Бозвели“ – гр. София
Задължения и отговорности:
• Формиране навици за самостоятелно учене с разбиране.
• Допринасяне за правилното и трайно усвояване на учебния материал.
• Създаване условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците.
• Стимулиране на дейностите в групата за ЦОУД.

От 2020 г. до сега   – Учител по математика V ,VI , VII и VIII клас - 44 СУ „Неофит Бозвели“ – гр. София
Задължения и отговорности: 
• текуща подготовка върху материала в училище;
• подготовка за състезания и олимпиади по математика;
• Подготовка за Национално външно оценяване – VII клас.



Участие в квалификационни форми 
за периода на атестиране:

1. Задължителна вътрешноинституционална квалификация –
брой 64 академични часове.

2. Задължителни часове – брой 64 академични часове, брой 
4 квалификационни кредити.



4. ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

➢ № А – 04/1994 г. – Специализация по английских език „Хедуей“  – средно ниво –

Център за езикова квалификация към Национален дворец на културата;

➢ 1999 г.-2000 г. – Курс за квалификация - Информационни технологии в образованието –

Институт за повишаване на квалификацията на учителите, Тракийски университет;

➢ № 10-0054/10.11.2005 г. – Курс на обучение – „Ръководители на компютърни кабинети“ –

Национален педагогически център, Министерсство на образованието и културата;



4. ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

➢ № БДП- К587/26/24.01.2012 г. – Курс по Методика на обучението на децата и учениците по 

Безопасност на движението по пътищата в V – VIII клас –

Департамент за информаация и усъвършенстване на учители, 

Софийски университет „Климент Охридски“;

➢ 17.03.2012 г. –Семинар „Практики за обучение и оценяване на математическата грамотност“ . 
Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование, Министерство на 
образованието, младежта и науката;

➢ м. Септември 2012 г. Курс – Работа с деца със СОП – Фондация Европартньори 2007;

➢ №4063/16.02.2013 г. – Обучителен курс „Ученическо портфолио“ - Център за иновации в 
образованието „Протекта“;



4. ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

➢ м. октомври.20013 г. – Семинар „Аннализ и оценяване на задачи по математика“ – Център 

за контрол и оценка на качеството на училищното образование;

➢ № КПС-СОП-3596/04.11.2013 г. – 08.11.2013 г. - Квалификационен курс  „Обучение на 

педагогически специалисти за работа с деца и ученици със СОП“ – Национален институт за 

обучение и квалификация в системата на образованието;

➢ 09.11.2013 г.-10.11.2013 г. – Обучителен курс „Мотивацията на учениците 

за училище“ - Център за иновации в образованието „Протекта“;



4. ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

➢ №13029/08.02.2014 г. – Практически семинар „Формиране на предприемачески компетентности в 

начален и прогимназиален етап“ – РААБЕ България;

➢ №9006/06.10.2014 г. – Обучителен курс „Интерактивни практики за работа в разнообразен клас“ -

Център за иновации в образованието „Протекта“;

➢ №12410/26.10.2015 г. – Обучителен курс „Успешната комуникация с родителите – нашият партньор в 

образованието“ - Център за иновации в образованието „Протекта“;

➢ 16.01.2016 г. – Обучение за работа с онлайн платформата SmartClassroom.bg – JA Bulgaria;

➢ 29.03.2016 г. – Обучение „Мултимедийни образователни технологии за

постигане на ефективен учебен процес“ – изд. Анубис и Булвест 2000;



4. ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

➢ №13974/04.04.2016 г. – Обучителен курс „Креативното дете. Техники за повишаване на творческото 

мислене на учениците – сравнителен анализ на европейски практики“ - Център за иновации в 

образованието „Протекта“;

➢ №15985/27.03.2017 г. – Обучителен курс „Иновативното училище и развитие на творческия 

потенциал“ - Център за иновации в образованието „Протекта“;

➢ №16808/27.06.2017 г. – Обучителен курс „Иновативни педагогически техники за овладяване  на 

проблемно поведение при децата /учениците/ - тревожност, страх, агресивност и др.“ - Център за 

иновации в образованието „Протекта“;

➢ №1711-1878/01.11.2017 г. – Квалификационен курс

„Емоционално прегаряне при учителите“ –

Институт за човешки ресурси, София; 



4. ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

➢ 16.11.2018 г. – Вътрешноучилищна квалификация „Работа с електронни документи“ – 44 СУ „Неофит 

Бозвели“ – гр. София;

➢ №КК – 3026/03.12.2018 г. – Квалификационен курс „Работа в облачна среда – документи, таблици и 

формуляри“ – Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогически 

специалисти, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;

➢ №1797/04.11.2019 г. – Квалификационен курс „Изграждане на умения за насърчаване на 

личностното развитие на децата и учениците. Ефективни техники за управление на групата и класа, 

оценка на резултатите и измерване на постиженията“ – Стартегия ООД;



4. ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

➢ № 22 - 1051/01.03.2021 г. – Квалификационен курс „Приобщаващо образование“ – Синдикат на 

българските учители – гр. София;

➢ № 21041330/05.07.2021 г. – Квалификационен курс „Проектно – базирано обучение – инструмент за 

качествено преподаване и учене“ – Бургаски свободен университет;

➢ 09.09.2021 г. – Вътрешноинституционална квалификация „Професионално портфолио“ – 44 СУ 

„Неофит Бозвели“ – гр. София;

➢ 14.09.2021 г. – Вътрешноинституционална квалификация „Инспектиране на образователната 

институция“ – 44 СУ „Неофит Бозвели“ – гр. София;



4. ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

➢ Октомври-ноември 2021 г. – Вътрешноинституционална квалификация „Работа с инструментите на 

Google for Education“ – 44 СУ „Неофит Бозвели“ – гр. София;

➢ № 22334/12.11.2021 г. – Четвърта професионалноквалификационна степен– Софийски университет 

«Св.Климент Охридски»,Департамент за информация и усъвършенстване на учители  – гр. София;

➢ ...

Бъдещи планове за квалификация и кариерно развитие - Бих искала да се включа в
курсове и квалификации, които да обогатят и развият знанията и уменията ми като педагог и
специалист.



4. ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

ИЗГОТВЕНИ КУРСОВИ РАБОТИ ПО ТЕМИ:

• Интегриране на ученици със специални образователни потребности

• Мястото на математическото моделиране в училищния курс по математика

• Моят успешен опит при справяне с проблемно поведение

• Взаимодействие между образователните институции и родителите

• Проектно – базирано обучение:  планиране на проект «Фолклорно пътешествие в Родопите»



5. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

Най-често задаваният в клас въпрос е „За какво ще ми служи това в живота?“.

Във всеки урок, който преподавам се опитвам да намеря практически смисъл в реалния живот – как,  защо и 

по какъв начин се използва съответното знание и в каква професия ще бъде полезно.



5. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

Ученици в ролята на учители – Направихме си експеримент - може ли ученик да бъде

учител за един ден? Оказа се, че може, при това успешно.

Да накараш учениците да застанат от другата страна е възпитателно и полезно. Да поставиш  учениците на 

мястото на педагога ги кара да се замислят за отношението към учителите и това остава  трайна следа.



Да си проверим сами писмените работи – в 5-ти клас правим следната практика: след като

свършим дадена контролна работа, учениците си разменят работите, проверяват ги и ги оценяват според

критериите, които са зададени предварително. Записваме резултатите им и оценките, които са си

поставили, за да ги сравним по-късно с резултати на учителя.

Оказва се, че в 98% от случаите резултатите съвпадат. Тази практика, освен забавна е и доста

интересна и възпитателна за учениците.



Изработване на проекти – това е най-интересната и добре посрещана задача за домашна работа.

В 5-ти клас – проекти за Делимост ; Десетични дроби; Калкулаторът; 

Видове триъгълници и техните височини; Представяне на данни;  

Изработване на куб и паралелепипед

В 6-ти клас – Ден на числото 𝜋; ,  Геометрични фигури; 

Представяне на данни чрез диаграми и  графики; Изработване на геометрични тела.



Работа с мултимедия - много полезно и приятно занимание за учениците. Прожектирането на уроците,

свързани с темата на урока е чудесно допълнение към материала, който се изучава в клас. Онагледяването

на теорията с видео материал помага за развиване на въображението и предизвиква допълнителен интерес

към предмета.

Уроци и комуникация извън класните стаи – това, което най-много ме сближава с учениците са

моментите, в които общуваме извън училището – по време на организирани мероприятия, екскурзи и други.

Доверието и доброто отношение, което се изгражда помежду ни в тези моменти играе основна роля в

комуникацията ни в клас, в отношението им към предмета Математика, към мен и към стремежа им да

постигнат резултати в обучението си.



6. Отличия, награди, постижения

• Ежегодно участие на ученици в състезания и олимпиади по       
математика: 

• Коледно математическо състезание;
• Олимпиада – общински и областен кръг;
• Великденско математическо състезание;
• Европейско Кенгуру.



7. Участие в проекти
Проект ,,Успех’’
от V до VII клас , 2012 г.-2014 г.
в клуб ,,Млад математик’’
ОУ „Евлоги Георгиев“ – гр.Дупница



Проект ,,Успех’’, VII клас , 2014 г.-2015 г.
клуб ,,Млад математик’’,
ОУ „Евлоги Георгиев“ – гр.Дупница

7. Участие в проекти



7. Участие в проекти
Проект  „Твоят час“,
VII клас , 2017 г.-2018 г.
клуб ,,Път към успеха’
ОУ „Евлоги Георгиев“ – гр. Дупница



София - 19.06.2012 г. - Посещение на БАН и
Природо-научен музей 8. СНИМКИ



8. СНИМКИ
София - 17.06.2014 г. – Посещение на
Народната библиотека „Кирил и Методий“ и 
Софийски университет „Климент Охридски“



• Поднасяне на цветя на 
паметника на Левски –
19.02.2020 г.

• На връх Шипка –
30.05.2019 г .

8. СНИМКИ

• Участие на учениците от 5.а клас в 
Спортен празник на 44. СУ -
28.05.2021 г.



• Изпращане 
на 4.а клас, 
випуск 2021 г.  

8. СНИМКИ



• Първи учебен ден на 
15.09.2020 г. 

8. СНИМКИ



• Коледен турнир по 
волейбол –
23.12.2021 г.

8. СНИМКИ



8. СНИМКИ
• Ден на отворените врати в 44. СУ -

16.04.2022 г .



,,Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел който 

трябва да бъде запален.’’

– Плутарх

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://kursovezavseki.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&ei=IBXuVMKWPISfPdaIgIAL&bvm=bv.86956481,d.bGQ&psig=AFQjCNE06bvFIc1O_xRYK8zTPCQc3uM0mQ&ust=1424975482777774


Благодаря за 
вниманието!

Изготвил: 

Емилия Михайлова 
Стоянова

старши учител

44 СУ ”Неофит Бозвели”

гр. София


