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Общи сведения

Име: Вера Емилова Нетова

Дата на раждане: 06. 06. 1989 г.

Адрес: гр.Самоков кв.Самоково 22

E-mail: vera_netova@abv.bg

Телефон: 0879 600 672



Образование

 Висше образование специалност „ Педагогика “
Образователно – квалификационна степен – Бакалавър
гр.Благоевград
2012 година

 Висше образование специалност „ Предучилищна и начална училищна 
педагогика “
Образователно – квалификационна степен – Магистър
гр.Благоевград
2016 година

 Висше образование специалност „ Педагогика и социален формат на 
изобразителните изкуства“
Образователно – квалификационна степен – Магистър
гр.Благоевград
2019 година



Квалификации и обучения

 Обсъждане на учебните програми, учебници, учебни планове“ –

вътрешноинституционална квалификация;

 „Нов закон за предучилищното и училищното образование“ –

институционална квалификация;

 „Професионално портфолио на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти“ –

институционална квалификация

 „Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа 

на деца и ученици с обучителни трудности“ –

институционална квалификация.



Квалификации и обучения

 „Играта като интерактивен метод на обучение в образователния 

процес“ - институционална квалификация

 „Приобщаващо образование“ - институционална квалификация

 „Дигиталните умения и ИКТ за педагогически специалисти“ Модул 

2 - институционална квалификация

 „Прилагане на регламент /ЕС/ за защита на личните данни –

GDPR“ - институционална квалификация



 „Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с 

хиперактивни деца и ученици“ - институционална квалификация

 „Светиня за Струга и българския народ“. „Педагогическо общуване“ -

вътрешноинституционална квалификация

 „Разглеждане и обсъждане на проекта на МОН „Твоят час““ –

институционална квалификация;

 „Мотивация, комуникация и работа в екип“ - вътрешноинституционална 

квалификация



Педагогическа дейност

Философия на педагогическа дейност

Новите условия изискват иновация в обучението и образованието. 

Именно заради това смятам, че младите учители имаме приоритет в 

педагогическата си дейност с „новите“ ученици. Тези ученици са поколението 

на интерактивността, новите технологии и нови приоритети. 

Но, считам за много важна подкрепата на по – опитните колеги, 

учители със стаж, които винаги дават насоки за работа в симбиоза на новото с 

добрите педагогически практики.



Философия на педагогическа дейност

Аз съм най-големият късметлия сред всички, които работят.

На един лекар му е позволено да изведе живота на бял свят в един вълшебен миг. На мен ми е 
позволено да се погрижа животът да се ражда отново и отново всеки ден - с нови въпроси, идеи и 

приятелства.

Един архитект знае, че ако строи грижливо, неговото творение може да просъществува векове. Един 
учител знае, че ако изгражда с любов и истина, онова, което изгради, ще трае вечно.

Аз съм воин. Всекидневно водя битки срещу надзъртащото насилие, страха, предразсъдъците и 
апатията. Но аз имам велики съюзници: Интелигентността, Любопитството, Родителската подкрепа, 

Индивидуалността, Творчеството, Вярата, Любовта и Смехът.

Аз съм учител... и всеки ден благодаря за това, защото това не е само професия,

това е призвание!



Научно – методическа дейност

– В  работата  си  използвам  подходящи  методи , срeдства  и  стратегии  за  

преподаване  – беседа, разказ, сравнение, демонстрация, онагледяване, 

асоциации, ролеви  игри, работа  в  екипи, презентации. 

– Включвам  в  педагогическата  си дейност дидактични материали, 

сборници, тестове, системи  от подходящи  задачи  за  изявени  ученици  и  

за  тези, които  срещат  трудности.

– Планиране на учебния процес.

– Изграждане на нови знания, умения, отношения и ценности у учениците. 

– Опазване живота и здравето на учениците. 



Извънкласна дейност

Животът  на  моите  ученици  е   изпълнен  с  много   и разнообразни  
събития  - тематични  мероприятия  в  училище , изложби , конкурси , състезания. 
Те  дават  възможност  на  учениците  да  се  реализират  в  различни  
направления , да  проявят  своите  възможности  и  да  получат  емоционално  
удовлетворение както от участието , така  и  от  контакта  с  други  деца.

Участвахме в мероприятия, част от които са:

– „Ден на Земята“ – модно еко ревю;

– „Шоколадова фигура“ – съвместно с МКППМНП;

– „Аз и буквите“, „Аз и цифрите“, „Аз, природата и светът“;

– Киноложка изложба на домашни любимци;

– Участие в национална кампания „Капачки за бъдеще“



Сертификати за участие в обучения

Част II





Участие в училищния живот





Нашето малко „селце“, в което 
се учим и развиваме



Участие в училищно тържество



Активно участие във великденската украса на 
община Самоков и посещение на Районната служба 

за пожарна безопасност и защита
на населението



„Ден на 
влюбените“ –
учениците 
направиха 
страхотни 
валентинки 



Рисуваме по ескиз на дъската



Състезание –
момичета срещу момчета 
за „Най-красив снежен 
човек“ и „Ледена пързалка 
е двора“



Коледа



„Коледна работилничка“ –
малките „елфи“ опекоха вкусни сладки в 

импровизираната кухня и измайсториха 

чудесни сурвачки за коледния 

благотворителен

базар.

Елха от книги – част от 

коледната украса за 2019 г.



Коледно тържество и 

благотворителен концерт за 2017г. 



Учениците изработиха 110 коледни 

картички, изпратени като подарък в 

Дома за стари хора в гр.Самоков през 2018г.



Забавления в часовете –
Занимания по интереси

Участниците в еко ревю по повод  
Деня на Земята



Опознаваме и представяме българското 

и самоковското наследство



Екскурзии





Тематични кътове и декори



Последни учебни дни  



Активно участие в кампанията 

„Капачки за бъдеще“




