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Част I. ОБЩИ ДАННИ

1. ОБРАЗОВАНИЕ
 Образователно-квалификационна 

степен бакалавър

 СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, 
2004г.

Предучилищна и начална училищна 
педагогика-бакалавър 

 Квалификационни курсове

Вътрешноинституционални – 64 часа

Задължителни – 6 кредита



2. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ/УЧИТЕЛСКИ СТАЖ, 
БРОЙ ГОДИНИ

Общ брой учителски стаж – 30 години

ДГ №193 „Славейче“- ,учител

ЦДГ №67- 1 година, учител

ЦДГ №174 „Фют“- 3 години, учител

ЦДГ №166 „Веселушка“- 1 година, учител

ЦДГ №93 – 8 години, учител

ЦДГ село Славовица- 3 години, учител



3. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Фокусиране върху индивидуалността и уникалността
на детската личност, с цел постигане на положителни
промени и значими умения за познавателна дейност,
приобщаване и самоизява на всяко дете в средата на
детската градина.

Възпитаване у децата способност да се учат от
събитията и преживяванията в реалния живот, които са
значими за тях.

Разбиране и подкрепяне на детето в избора на
личностен правилен път към развитие и
самоусъвършенстване.

Като учител искам да бъда част от детския свят и да
изпълнявам градивна, позитивна роля в израстването на
детето като личност със своята иникалност.



ЧАСТ II. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ 

НА УСВОЕНИТЕ ЗНАНИЯ И ПРИДОБИТИТЕ УМЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ / ОТГОВОРНОСТИ НА 
УЧИТЕЛЯ

1. Планиране

●В началото на всяка учебна година разработвам тематично
разпределение по Програмната система на издателство
„Изкуства“

●Планирам тематични тържества по повод празници и развлечения
по сезонния календар, национални и културни празници.Писане на
сценарии.

● Имам готовност за преконструиране, съобразно интересите на
групата, напредъка на децата и по време на ваканциите

●Разработвяам допънително планиране за индивидуална работа с
децата/ работа в ЕПРЛ.

●Провеждане на входяща и изходяща диагностика на децата за всяк
аучебна година

Прилагам динамика и интеграция на образователните
направления чрез дидактични материали, поощрение,
интерактивна дъска, стихотворения, приказки, песни,
индивидуални и групови изяви



2. СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

❖ В началото на учебната година изработвам Правила за работа в 
групата. Правилата се напомнят ежедневно, по достъпен начин за 
малките деца, като при по-големите – децата сами следят спазването 
им и си ги припомнят сами. Правилата са с цел опазване здравето и 
емоционално-психическия комфорт на взаимодействието в групата.

❖ Чрез работата си приобщавам децата към потребности от игра, 
физическа дейност, здравословно хранене, култура на поведение, 
самоконтрол и интерес към книгите.

❖ В ежедневната си работа, според планирането за деня поднасям 
материала по достъпен и забавен начин

❖ Използвам интерактивни методи: интерактивна дъска, работа в групи, 
изработване на дидактичен материал.

❖ Използвам методи:наблюдение, разговор, беседа, театрализирана игра, 
ролева игра и музикално-подвижни игри, показ и демонстрация

❖ С децата от групата изработвам естетични изделия от хартия, от 
природни материали и др. С прояви на творчество и постигане на 
емоционално-естетически нагласи и  удовлетвореност.

❖ В работата си използвам художествена литература, приказки, 
песни,музикални,подвижни игри, демонстрации за създаване  на 
положителен микроклимат в гупата.





3. ОБРАТНА ВРЪЗКА

 Анализ на резултатите от образователно-възпитателната работа в 
началото на всяка учебна година в края на първо и второ полугодие .

 Родителски срещи

 Час на родителя всяка първа седмица от месеца.Осъществявам консултация с 
родителя и обмен на информация индивидуално за дете.

 Изложби

 Ден на отворените врати: 

 открити ситуации  пред екипа на ДГ и пред родителите.

 Тържества по повод празници пред децата от детската градина и пред 
родителите.

 Базари

 Всяка година се включваме в инициативата“Национална седмица на 
четенето“

 „Мама и татко ни учат“-инициатива за запознаване с професии на 
родителите.

 Участие  в изобразителни конкурси с детско творчество.
 Анкети с родители.









4. УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА/КЛАСА

❖ В началото на всяка учебна година запознаваме  родителите с 
Етичния кодекс за работа с деца, обсъждаме, дискутираме... , 
включваме клаузи от него в Правилата за работа..

❖ В работата си се ръководя от основните ценности и принципи 
на етичния кодекс на общността, а именно: Детството е 
изключително важен период от живота на човека. 
Семейството е най-естествената среда за развитието на 
детето. Всяко дете притежава неповторима уникалност и 
стойност. На всяко дете е гарантирано правото на - свобода 
на изразяване на мнение; - свобода на мисълта, съвестта и 
религията; - формиране на собствени възгледи и право да ги 
изразява свободно. Тези принципи обсъждаме с децата и 
техните родители. Акцент в моята работа е формиране на 
гражданко самосъзнание у децата, позитивни прояви и 
взаимна подкрепа.

❖ В началото на всяка учебна година запознавам родителите с 
очакваните резултати,които децата трябва да усвоят поДОС.

 Съдействам за по-пълноценна социализация и адаптация на 
малките деца към средата на ДГ, за формирането на 
гражданска позиция при по-големите,подкрепям позитивните 
прояви, взаимната подкрепа и стремежа към общ краен 
резултат.



III. МАТЕРИАЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ПОСТИЖЕНИЯТА ми НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СПЕЦИАЛИСТ

1. СОЦИАЛНА И ГРАЖДАНСКА КОМПЕТЕНТНОСТ /работа с 

участниците в образователния процес/ 

 Участвам вразработването и изпълнението на Стратегията  за 
развитие на ДГ.

Участвам в работата на педагогическия съвет.

Участвам в допълнителни форми на педагогическо           
взаимодействие: екскурзии, засаждане и поддържане на биоградина; в 

изобразителни конкурси.. 

Подпомагам методически и организационно млади, новоназначени   
учители и възпитатели по методическо напр. Изобразително изкуство.

Участвам в работни групи в рамките на ДГ.

 Работата ми като учител, често подлежи на различни видове проверки 
от страна на Директора.Протоколите за контрол на педагогическата 
ми дейност се съхраняват в личното ми досие.

 Сценарии за празници

 Декори и реквизит

 Работилница за творческо писане-“Да си направим книжка"





2. ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДЛЪЖНОСТТА

Изпълнявам отговорностите си,възложените ми задачи.Показвам старание и 
прецизност.Разширявам знанията си чрез включване в организирани обучения и 
самоподготовка.Споделям усвоените нови знания и ги прилагам в практиката си 
в педагогически ситуации и открити моменти пред  екекипа на ДГ и пред 
родители.В срок изпълнявам задълженията си по водене, съхраняване и 
отчитане на документите на институцията, с които работя. Оказвам методическа 
и организационна подкрепа .Подготвям, изработвам и оформям естетическа 
среда и интериор. Проявявам толерантност, колегиалност, съпричастност и 
отзивчивост във взаимоотношенията си.Считам,че с личната си отговорност, 
качества и професионален опит допринасям за просперитета и добрата работа на 
ДГ



Благодарствени писма 

 от:

- Работодатели



V. МАТЕРИАЛИ ОТ УЧАСТИЕ В 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ФОРУМИ
➢Материали от участие ...

➢„Да си направим книга“ 

,12.10.2016г.

➢Грамота за участие в проект на 

Фондация „Четири лапи“,

на тема „Децата се учат да 

защитават животните“

➢Списък на лични творби

➢Стихосбирка „Любовни 

оксиморони“

➢Картички от конкурс „Моята 

картичка за мама“- издателство 

„Просвета“



БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

1.Участие в квалификации за:

-повишаване нивото на дигиталните умения

2.Работа по инициалтива за обхващане на децата в 
работилница за творческо мислене



САМОНАБЛЮДЕНИЕ
 Оценявам професионалното си развитие като успешно и градивно,динамично 

обогатяващо се.Притежавам и прилагам умението да разбирам детската 

душа,да пректирам детсните желания и дапровокирам и активирам детската 

самоизява.откривам уникалност, нестандартност в детските прояви, като 

акцентирам на положителното и ценното-доброто въввсичко случващо 

се.Намирам потвърждение и обогатяване  на опита си по време на 

квалификационните курсове, вътрешната открита практика и в обратната 

връзка-резултатите от дейността на децата.

 В отношенията си сдецата създавам доверие, партньорство и добродетели.

 Чрез работата си възпитавам у децата позитивна нагласа и готовност за 

дейност, самоизява и интерес към обогатяване на знания, възприятия и 

преживявания


