
Зорница Емилова Герасимова
     Учителят играе изключително важна роля в развитието на образованието – без добри 

учители няма да има прогрес, не само в системата, но и в държавата, и в обществото. Той 
трябва да обича децата и работата си, да се стреми към развиване на нови практики, да 

се учи през цялата си кариера, да намира път към сърцето на всеки ученик, да провокира 
любопитството му, да умее да борави със съвременните технически постижения, да 

притежава умения за работа в екип, отлични управленски и комуникативни 
възможности.    "Най-важната част от образованието е преподаването на смисъла на това 

да се знае" - Симон Вейл 

Профил
АДРЕС

Град Банско, улица "Пирин" № 16



И-МЕЙЛ

zuzkaemilova@abv.bg

МРЕЖИ

Сайт:

Facebook: Zornitca Emilova

Instagram:

LinkedIn:

УЧИЛИЩЕ

НУ"Св. Паисий Хилендарски"

КЛАСОВЕ

Първа група / Втора група / Tрета група / Предучилищна група / Първи клас / Втори клас / 
Tрети клас / Четвърти клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Български език и литература / Математика / Технологии и предприемачество / 
Информационни технологии / Околен свят / Човекът и обществото / Човекът и природата / 

Музика / Изобразително изкуство / Физическо възпитание и спорт / Английски език /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ



Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” /

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Свидетелство за основно образование

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Диплома за средно специално образование

Специалност Икономика, управление и финанси на търговията с разширено изучаване на 
немски език; квалификация икономист-счетоводител.

БАКАЛАВЪР

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР

Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика с професионална 
квалификация педагог, детски учител, начален учител.

МАГИСТЪР

Диплома за висше образование, образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР

Специалност Педагогика; професионална квалификация Магистър педагог по управление 
на образованието



Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

Начален учител

Учителят в начален етап на основното образование (1-4 клас) планира, организира и 
провежда обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата на учениците.

01/09/2007 - 07/09/2009

7 СУ "Свети Седмочисленици", град София, възпитател

01/09/2005 - 01/09/2007

30 СУ "Братя Миладинови", град София, учител в предучилищна група

07/09/2009 - 31/08/2014

43 ОУ "Христо Смирненски", град София, начален учител

13/09/2019 - 01/02/2020

НУ "Св. Паисий Хилендарски", град Банско - начален учител (учител в ЦОУД)

13/10/2003 - 01/09/2005

ЧОУ "Белекс", град София, учител в предучилищна група; ЧСУ "Дрита", град София, 
начален учител



Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Общуване с хора / Емпатия /

Добронамерена съм, общувам позитивно с ученици, учители и родители. Проявявам 
емпатия към проблемите им и се опитвам да помогна.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Умения за: вземане на решения в различни ситуации; работа в екип; създаване на 
позитивна работна атмосфера; участие в проекти. 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Windows; Microsoft office - Word, Excel, Power Point; Microsoft Teams; Envision.

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Осигуряване на среда, стимулираща детското развитие; откриване на детската 
индивидуалност в груповата общност; педагогическо взаимодействие чрез разнообразни 

форми.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Народни танци, йога, плетене на една игла.



Квалификации и обучения
УДОСТОВЕРЕНИЕ

03/05/2006

"Базови и специфични компютърни умения на учители"

УДОСТОВЕРЕНИЕ

16/11/2007

"Взаимодействие училище - семейство. Проблеми при взаимодействието с родителите"

СЕРТИФИКАТ

06/11/2012

"Външното оценяване в края на 4.клас. Предизвикателствата на новия формат от 
2012/2013г."

УДОСТОВЕРЕНИЕ

08/12/2007

"Методът на проектите в обучението 1-12 клас"



СЕРТИФИКАТ

09/09/2013

"Самоподготовката като елемент на целодневната организация на обучение в 1-4 клас"

УДОСТОВЕРЕНИЕ

08/06/2020

"Специфика на обучението по математика в начален етап на средното училище в 
контекста на новите нормативни документи, реформиращи образованието"

УДОСТОВЕРЕНИЕ

14/12/2012

Обучение в тестови практики за учители

УДОСТОВЕРЕНИЕ

23/12/2020

Работа с дигитална платформа Envision Play - споделяне и адаптиране на съдържание

УДОСТОВЕРЕНИЕ

01/07/2007

Работа с компютри и ИТ за 1-4 клас



УДОСТОВЕРЕНИЕ

10/12/2020

EduTech супер уикенд на тема: Microsoft за образованието

УДОСТОВЕРЕНИЕ

08/01/2021

Microsoft за образованието

ДИПЛОМА

05/07/2001

БАКАЛАВЪР по специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА с 
професионална квалификация ПЕДАГОГ, ДЕТСКИ УЧИТЕЛ, НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

СЕРТИФИКАТ

13/09/2012

За участие в семинар от международния проект The First Five Years of Mathematics 
Teaching (FIRSTMATH) за изседване на развитието на математическите знания на 

учителите по математика и влиянието на училищната среда върху тях през първите пет 
от встъпването им в учителската професия.

СЕРТИФИКАТ

04/02/2009



Завършен курс по програмите: НИЕ, НАШЕТО СЕМЕЙСТВО, НАШИЯТ ГРАД, НАШАТА 
ОБЩНОСТ, ЕВРОПА И АЗ, ТОВА Е МОЯТ БИЗНЕС, ЛИЧНА ИКОНОМИКА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

02/12/2009

Курс Методика на обучението по Безопасност на движението по пътищата - 1-4 клас

ДИПЛОМА

27/10/2003

МАГИСТЪР, специалност ПЕДАГОГИКА с професионална квалификация МАГИСТЪР 
ПЕДАГОГ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

08/07/2003

СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация Детски и начален учител по английски 
език

СЕРТИФИКАТ

07/09/2020

Сертификат за проведено обучение за работа с електронен дневник

УДОСТОВЕРЕНИЕ

08/01/2021

Създаване и използване на онлайн образователни ресурси за предучилищен и начален 
етап на образованието



УДОСТОВЕРЕНИЕ

28/06/2021

Технологии за STEAM образование

СЕРТИФИКАТ

15/02/2014

Участие в практически семинар на тема "Управление на дисциплината в класната стая"

СНИМКИ (21)

квалификации и обучения





Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

   Началният учител оставя трайна следа в живота на всяко дете. Тази професия е 
призвание и мисия.   Философията ми на преподаване се базира на поддържане високата 

мотивация на учениците;  стимулиране на силните страни на децата, окуражаване, 
търпение и подкрепа в трудностите при овладяване на учебния материал; индивидуален 

подход към всяко дете; преподаване на достъпен език; осигуряване на позитивна и 
спокойна атмосфера; взаимно доверие, уважение и емпатия между мен, учениците и 
техните родители; постоянното усъвършенстване на педагогическите ми умения.   
Вярвам, че добрият учител обича професията си и учениците, на които преподава.   

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

   За мен, като учител, от изключително значение  е активността и участието на всички 
ученици в образователния процес. Всички мои усилия в класната стая са насочени в тази 
посока. От психологическа гледна точка човек запомня най-добре това, което преживее 
емоционално. Подбирам и използвам методи и средства, които повишават положителния 

емоционален заряд на учениците.   Добрият и актуален учител трябва да умее да 
съчетава според нуждите и целите на уроците си, както традиционните методи на 



преподаване, така и модерните такива.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

   Доверието и взаимното уважение, които трябва да съществуват между родителите и 
педагогическия екип, са основните и важни за мен условия, за да има ползотворна и 

ефективна работа.    Възникналите проблеми ги разрешавам с добронамерен тон, 
усмивка и позитивно отношение. Убедена съм, че само по този начин се постигат нужните 

резултати.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

   Да отговориш на съвременните тенденции на обществото и да изградиш себе си като 
пример за подражание на децата е много важно в работата ми с тях. Да притежаваш 

умение за създаване на екипност с родителите и превръщането им в партньори в 
работата е успешният начин за постигане на високи резултати. Да създадеш у децата 

толерантно отношение и уважение към различните е крачка към изграждането на 
достойни и отговорни граждани. Поемането на отговорности към децата и създаването 

на интересни и различни за тях моменти, работа по проекти – в ежедневната ми дейност - 
е предизвикателство и успешна формула за работа.       Обичам професията си, работата 

с деца и свързаните с тях предизвикателства.


