
Старши учител по музика 

С У ”Никола Войводов”  

гр. Враца 

II- ра   П  К  С    





      име: Емил Лъчезаров Димитров  

         старши учител по музика и БДП       

                               образование:  
                Висше,  квалиф. степен   -  Магистър  

             СУ  “Св. Климент Охридски”  гр. София  

                специалност “ Музикална педагогика”  



    Висше,  квалиф. степен   

           -  Бакалавър  
СУ  “Св. Климент Охридски”   

             гр. София  

          специалност  

“ Музикална педагогика”  

          Средно специално  
        Т С А “Г. С. Раковски”   

             гр. Враца  

          специалност  

    “ Строителство и  

        архитектура”  



     Свидетелство  за четвърта  
   професионално-квалификационна 

   степен         ДИУУ   София    

                        от 11.11.2014г. 

     Свидетелство  за пета 

   професионално-квалификационна 

   степен         ДИУУ   София    

                        от 26.11.2012г. 

  Повишаване на квалификацията: 



     Свидетелство  за едногодишна  

професионално - педагогическа       

специализация за  трета  ПКС , 

“Интегративни взаймодействия в 

образователния процес” - курс № 6291                            

 ДИУУ   София. от 10.07.2015г. 

    Приложение хорариум  
едногодишна  професионално - 

педагогическа  специализация за  

трета  ПКС , “Интегративни 

взаймодействия в образователния 

процес” - курс № 6291  

200 академични часа  ДИУУ   София 



     Удостоверение кредити  курс за 

втора  ПКС   “ Диагностична 

дейност на учителя”   

13-23. 04.2016г.    ДИУУ   София    

                         

     Свидетелство  за трета 

   професионално-квалификационна 

   степен         ДИУУ   София    

                        от 12.11.2015г. 



     Свидетелство  за  ВТОРА 

   професионално-квалификационна 

   степен       ДИУУ   София    

                от 10.11.2017г. 



           Удостоверение  за 

професионална квалификация по 

“Методика  на обучението по БДП  

5-8 клас “  ТУ  София 

         Удостоверение  за 

продължаващо образование по 

“Интерактивни технологии и 

техники в обучението по БДП 

ДИУУ   София 



    Сертификат за участие в XIV Национален педагически 

форум с международно участие “Образование за бъдещето, 

бъдеще за образованието” ,  

“Образователни  

политики в 21 век”,  

“ Стратегия 20-20  

за развитие на  

образованието”                                          

 18-20.06.2013г.  

 гр. Стара Загора 

     Удостоверение за завършен курс 

 на обучение “ Разработване и 

управление на проекти” НПЦ София  



     Сертификат за завършен курс   

“Управление на конфликти в училище”                                            

       фондация  Европартньори 

   Сертификат за завършен курс   

  “ Приложение на нови ИКТ в      

     гражданското образование”                                           

      фондация  Европартньори 

         Удостоверение  за         

        завършено обучение 

“ Компютърна грамотност” 



     Грамоти,  награди,  
       благодарствени писма : 



 Моята педагогическа  

      философия  

           Да си учител е майсторство, то не е обикновен занаят,       

     нещо повече – то е цяло изкуство! /Ангел Грънчаров / 

     Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност. 

      Без ред, дисциплина и последователност - няма резултати. 

     За да постигна по-голям напредък в своята професия,   

    залагам на допълнителната работа с ученицитете в извън-   

    класни форми, поради недостатъчни часове в ЗП. 

       Интерактивните методи и ИКТ, които използвам, дават   

    възможност за по-трайно, по-леко усвояване на учебния   

    материал и по-ефективни резултати. 

            Образованието е процес, продължаващ цял живот. 

            Учителят не само учи учениците, но учи и себе си.  

                          Учителската работа е творческа. 



  Творчески постижения 

              на  учениците  

    Учебна 2012/2013г.  - осем класирани ученици за     

      национален кръг на националното състезание 

             “Ключ към музиката” – Пловдив 2013г. 
 

       



       

                    Учебна 2013/2014г.  и 2014-2015 

                  - две класирани ученички 

      за  национален кръг на националното състезание 

       “Ключ към музиката” – Пловдив 2014 и 2015г. 



       

                                     Учебна 2016/2017г.   

                  - 5 класирани класирани ученици 

      за  национален кръг на националното състезание 

       “Ключ към музиката” – Пловдив 2017 



       

                                     Учебна 2017/2018г.   

                  - 4 класирани класирани ученици 

      за  национален кръг на националното състезание 

       “Ключ към музиката” – Пловдив 2018 



                  Учебна 2012/2013г.  - отбор по БДП   

                 Общински и Областен първенец,  

    участник в национален кръг на нац. състезание  

        “ Да опазим децата на пътя” – в гр. Шумен  

                      – осмо място в страната. 





                ДП   Музика  

 Детска  фолклорна  група” Цветница”  

          СУ “Никола Войводов” гр. Враца 





  Проект  

    УСПЕХ  

       клуб  

“Хороводец”  

           



 Проект  

  УСПЕХ  

       клуб  

“ Малък  

 Хороводец”  

           



 Проект  

  Твоят час 

       клуб  

“ Хороводец”  

           





   
 Иновационни  

образователни 

  технологии  


