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Основна информация
Име: Емилия Давидова Тодорова

Родена: 24. септември 

E-mail: e.todorova@44sou.eu

Образование: Висше, магистър

Специалност: 2014 г. История и география ; 

2018 г. Предучилищна и начална училищна педагогика

СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София 

Месторабота: 44. СУ “Неофит Бозвели”, гр. София

Длъжност: Начален учител; Учител по география 

Трудов стаж: 14 години

03.09.2018 г. – до този момент 44. СУ „Неофит Бозвели“

15.09.2008 г – 30.08.2018 г. – БНП Париба

21.04.2008 г. – 01.07.2008 г. – 49. ОУ „Бенито Хуарес“

Социални умения и компетенции: Комуникативност, прецизност, конфиденциалност, работа 

в екип, коректност, отговорност, организираност, 

позитично мислене

Технически умения и компетенции: компютърни умения МS Office (Word, Excel, Power 

Point); Internet, облачни платформи

mailto:e.todorova@44sou.eu


Допълнителна квалификация

• 2018 г. – Вътрешноучилищна квалификация на тема „Работа с електронни документи“;

• 2018 г. – Удостоверение за професионална квалификация на тема „Съвременни модели за контрол и оценка на учебните постижения на

учениците“; - 1 квалификационен кредит

• 2019 г. – Удостоверение за повишаване на квалификацията на тема „Изграждане на умения за насърчаване на личностното развитие на

децата и учениците. Ефективни техники за управление на групата на класа, оценка на резултатите и измерване на постиженията“; - 1

квалификационен кредит

• 2019 г. - Вътрешноучилищна квалификация на тема „Новата правна уредба за защита на личните данни“;

• 2020 г. - Удостоверение за повишаване на квалификацията на тема „Методика на обучението по безопасност на движението по

пътищата в I-IV клас“; - 2 квалификационни кредити

• 2020 г. – Удостоверение за повишаване на квалификация на тема „Приобщаващо образование“; - 1 квалификационен кредит

• 2020 г. – V ПКС

• 2021 г. – Удостоверение за повишаване на квалификация на тема „Приобщаващо образование“; - 1 квалификационен кредит

• 2021 г. - Вътрешноинституционална квалификация на тема „Професионално портфолио“;

• 2021 г. - Вътрешноинституционална квалификация на тема „Инспектиране на образователната институция:

• 2021 г. - Вътрешноинституционална квалификация на тема „Работа с инструментите на Google for Education”;

• 2022 г. – IV ПКС



„Най-добрите учители постигат

резултати, като помагат на учениците

да дават най-доброто, на което са

способни.“ – Сър Кен Робинсън



Моята философия като учител

Добър учител е този който обича това, което преподава, и тези, на които преподава. Той умее да

преподава на разбираем и достъпен език, да усъвършенства себе си, да умее да приема съвети и

критики. Отдава безрезервно своята обич.

Добрият учител успява чрез преподаването си да осигури на учениците си възможност за

разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Истинският педагог е и възпитател.

Умее да разбира вътрешния свят на своите ученици. Открива силните им страни. Мотивира и

стимулира учениците да учат и да се развиват. Насърчава инициативността на учениците да

предлагат различни решения на даден проблем. Учителството не е професия, то е призвание.

Времената се менят – изпращаме едни ученици, посрещаме други. Учителят остава същия

съветник и приятел, водещ ги в света на знанието.



Философия на преподаване
• Да си учител в днешно време е предизвикателство, защото учителската професия изисква постоянство

и упоритост.

• Преди всичко, за да си учител трябва да обичаш децата, да ги даряваш с обич и да им вдъхваш

доверие.

• За мен учителската професия е призвание. Тя ми носи огромно удовлетворение, въпреки трудностите.

Избрах да съм учител в начален етап на основното образование, защото искам да оставя следа в живота

на децата, а именно знания.

• Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на

индивидуалните потребности и активното включване на учениците в процеса на учене, защото всяко

дете трябва да получи образование.

• Моята философия на образованието е да бъде прогресивно. Да поставя ученика в роля на мислещ и

водещ в собственото му обучение.

• Приемам, че ДОИ трябва да имат минимум, който е задължителен за всички ученици.

• Смятам, че учителят трябва да има повече права при изготвяне на тематичния план по предмета който

преподава, като се съобразява с възможностите на паралелката.

• Смятам, че учениците трябва да учат от преживяванията, събитията от реалния живот, които са

значими за тях.



Педагогическа дейност

Дейността ми като преподавател е свързана с изграждане и поддържане на добри 

взаимоотношения и организационни връзки с:

• Управленския и административния персонал на
училището;

• Ученици и родители;

• Учители и възпитатели в училището;

• Учители от гимназията и от основното
училище;

• Колеги и от други училища;

• Работа с детските градини в района;

• Участие в квалификационни курсове;

• Участие във вътрешноучилищни
квалификационни курсове;

• Член на методическото обединение на 
началните учители;

• Участие в работни групи с различна насоченост; 

• Участие в състезанията на СБНУ;

• Участие в проекти;

• Организиране на тържества и мероприятия в 
класа; 

• Посещение на театрални постановки;

• Организиране и провеждане на екскурзии;



Методи на преподаване

• Стремя се да имам съвременен подход при преподаването и комуникацията с учениците. Работата на

началния учител се състои в това, че трябва да преподава различни учебни предмети, изискващи различни

методи на преподаване и оценяване;

• Използвам подходящи образователни техники, различни интерактивни методи, средства и стратегии на

преподаване – беседа, разказ, сравнение, онагледяване, обсъждане, демонстрация, работа по групи, ролева

игра, самостоятелна работа;

• Използвам информационните технологии в час, интерактивни уроци, образователни платформи и игри,

като Bookcreator, liveworksheets, openboard и други.

• Стремя се въпросите, които задавам на учениците да са точни, кратки и ясни;

• Изключително значение е активността и участието на всички ученици в образователния процес;

• Провокирам интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на информация.



Моите отговорности като учител

През учебната 2021/2022 г. съм класен ръководител на IV клас.

Отговорностите ми като учител са:

• Планиране на учебния процес;

• Провеждане на обучение по различни учебни предмети в IV клас, включени в учебния план и

подготовка за НВО.

• Изграждане на нови знания, умения, отношения и цености у учениците;

• Провеждане на консултации с ученици, желаещи и нуждаещи се от допълнителна работа;

• Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците от съответния клас;

• Организиране на състезания, тържества и мероприятия в клас;

• Член на методическо обединение, работа в комисии;



Обратна връзка
• Един от най-трудните моменти в учителската професия е оценяването;

• Най-важно е оценките да са колкото се може по-обективни. Това се постига чрез предварително

изясняване на критериите за оценка на всеки вид изпитване и чрез ясна и точна обратна връзка между

ученик и учител;

• Поощрявам и учениците, които работят бавно и несигурно;

• Стремя се да имам индивидуален подход към всеки ученик и да му помагам да достига по-високи

резултати;

• Важно е учителят да има връзка с всеки от родителите на своите ученици, защото подрастващите трябва

да живеят в свят с уеднаквени ценности;

• Провеждам родителски срещи и телефонни разговори с родителите на своите ученици, независимо дали

съм им класен ръководител или само преподавател.



Училищни и извънучилищни дейности

• Ежегодно участие в училищните състезания и олимпиади - на СБНУ, „Таралеж”; “Европейско

кенгуру”

• Организиране и активно участие в провежданите ежегодно „Ден на отворените врати“ в училище;

• Ежегодно участие в инициативата „Добри педагогически практики в училище“;

• Изготвяне на грамоти, презентации, тестове и други;

• Участие в квалификационни курсове;

• Организиране и участие в благотворителни инициативи;

• Редовни индивидуални консултации с родители и ученици, провеждане на родителски срещи;

• Участие в подготовката и реализацията на различни училищни и класни празници, тържества и

концерти, изложби, базари;

• Активно участие в дейностите, провеждани в летния лагер за начален етап в училище;

• Посещение на театрални постановки;

• Организиране и провеждане на екскурзии;



Бъдещи планове

• Да разширявам своите знания и педагогически умения; 

• Да оправдая очакванията на моите бъдещи ученици и техните родители;

• Да посещавам курсове и обучения в областта на педагогиката, методиката на преподаване, 

информационни технологии и други;

• Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на 

информация;

• Насочване вниманието на учениците върху използването на информационните технологии в 

тяхното образование по всички учебни предмети – подбор на информация, презентации, селекция.



Участие в извънучилищни мероприятия

Животът на нашите ученици е изпълнен с най-разнообразни събития – това са участия в състезания, 

тематични, културни мероприятия, изложби, конкурси, екскурзии.

„Национално финално

състзание“ СБНУ

златни медали Спортен празник  

златни медали 

3.б клас

3.б клас

3.б клас



Състезания, проекти, успехи

„Национално финално

състзание“ СБНУ

златен медали. 4.б клас

Грамоти 4.б клас

Грамоти 4.б клас



Участие в извънучилищни мероприятия

3.б клас

Ден на народните будители, 4.б клас 

Ден на Левски, 2.б клас 

Здравей, 3.б калс!



Снимков материал

Работа в училище

Снежни игри



Театър, екскурзии



Враца



Приложения





Приложения



Благодаря за вниманието!

Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране във всеки 

един момент от дейността ми като учител!

3.б клас 4.б клас


