
Хортензия Морозова
Добрият учител е този който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си 

възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една 
от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови 
процеси в обществото. 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 е лесно обучаем да се стреми към развиване на 
нови практики да се учи през цялата си кариера да променя подхода си в зависимост от 

учениците си да притежава умения за боравене със съвременните технически 
постижения умения за работа в екип да притежава отлични управленски и 

комуникативни възможности. Тоест да повишава квалификацията си и да придобива нови 
умения постоянно в съответствие със средата и учениците си.
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МРЕЖИ

Сайт:

Facebook:

Instagram:

LinkedIn:

УЧИЛИЩЕ

КЛАСОВЕ

Пети клас / Шести клас / Седми клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Човекът и природата / Биология и здравно образование / Физика и астрономия / Химия и 
опазване на околната среда / Физическо възпитание и спорт /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ



Проект "Твоят час" / Проект "Успех" /

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

старши учител по КОО ПНЕ и ФВС

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Общуване с хора / Емпатия /

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

умея да организирам и сплотявам учениците; работя в екип;организирана съм; отговорна



ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

работа с компютър

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

лека атлетика

Квалификации и обучения
00/00/0000

Притежавам V ПКС, квалификационни курсове по редица и различни тематики, свързани 
както с проблемното поведение, така и с методиката на преподаване

СНИМКИ (1)

квалификации и обучения
Image not found or type unknown

Оценка на учениците
РАЗБИРАТЕ ЛИ ПРЕПОДАДЕНИЯ ВИ МАТЕРИАЛ?
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Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Учителят е мисионер. Обичам професията си. Отдадена съм всецяло на нея и учениците 
си. Обичам да провокирам, да рискувам с нови методи на преподаване и да създавам 

нововъведения.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Използвам всички налични ресурси за преподаване. Смятам, че учениците се променят 
непрекъснато и това налага да се използват нови методи и нововъведения в процеса на 

обучение.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Имам и осъществявам непрекъсната връзка с родители. Те са част от образователния 
процес в обучението по предметите, по които преподавам. Участват в различни 

състезания, които организирам.

УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ

Учениците от моя клас са с най-висок успех в училището. Изключително активни в 
училищния живот. Имат изградена гражданска позиция. Получили са награди на 

международни конкурси, грамоти и сертификати. Изграден е колективен дух и имат 
социално значими резултати.

УСПЕХИ НА УЧИТЕЛЯ

Получен приз за нововъведения в образователния процес от Teaching Alfha за 



провокиране на постоянен интерес и активно участие в учебния процес чрез прилагане 
на много и различни интерактивни подходи в класната стая и извън нея. Разработване на 

практически приложими ръководства по биология и химия в помощ на учениците за 
формиране на трайни и устойчиви знанияГрамота от СБУ за участие в Шестия 

международен конкурс за учители "Извънкласни и извънучилищни дейности - за 
устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците"Успехът 

на учениците е моята морална награда.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Развитие в методиката на преподаване

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Старая се да отговарям на потребностите на учениците си да познавам характерните им 
особености за да мога да се справям с изникващите проблеми в часовете и не само. 

Силна страна – емпатията и стремежът към самоусъвършенстване. Учениците ми приети 
във ВУЗ-ове и благодарностите им към мен години по-късно. - мултисензорно учене; - 

интердисциплинарен подход Най-важно е да не се отказваш и да се самообучаваш през 
целия си живот. Свободата е най-важна но трябва да можеш да я използваш. Чрез 
допълнителна работа с тях. Отговарям на въпросите им честно и навреме. Правя 

индивидуални програми за такива деца. Уважение взаиморазбиране и търпимост. - 
Университетът не дава реална подготовка за практиката. - Уважението се печели с труд 
и доверие а не се получава по презупмция. - Работата спори когато искаш да я вършиш. - 

Преподаването отдавна не е статичната работа при който един възрастен стои пред 
дадена група тийнейджъри и им „налива знания“. Преподаването е активен процес на 

приемане и предаване на информация. 


