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Част I. ОБЩИ ДАННИ

1. ОБРАЗОВАНИЕ

Образователно-квалификационна степен 

ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 1996г

Предучилищна педагогика - Бакалавър

ПКС – Тракийски университет - гр. Стара Загора, ДИПКУ, 2006 г -V ПКС

СУ „Св. Климент Охридски“- гр. София, ДИУУ,2009 г -IV ПКС

Квалификационни курсове

Вътрешноинституционални – 4

Задължителни – 7



Професионална квалификация

Семинар на тема:„ Изграждане на професионално учителско и детско портфолио“

Удостоверение №14590/20.12.2016г. 

Обучение на тема:„ Развитие на познавателна активност, езиковите и социални умения у 
деца и ученици в образователната институция“ . Удостоверение №70469/ 28.06.2017г.  

Тематичен курс : „Методи и подходи за създаване на ефективна образователна среда. Оценка 
на качеството“. Удостоверение №Е-17-09-0000496/30.09.2017

Обучение на тема:„ Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. 
Взаимодействие семейство - образователна институция“. Удостоверение 
№82271/02.05.2018г.

Професионално-педагогически тренинг на тема:„ Ранно оценяване на риска от проблеми в 
развитието и обучението на тригодишни деца със скрининг тест“. Удостоверение 
№421/17.07.2018г

Обучение на тема:„ Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на деца 
и ученици с обучителни трудности“. Удостоверение №92725/20.12.2018г

Обучение на тема:„ Игрова технология за осъществяване н образователния процес в 
детската градина“. Удостоверение №98485/18.04.2019г







2. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ/УЧИТЕЛСКИ СТАЖ, 
БРОЙ ГОДИНИ

Общ брой учителски стаж – 19 години

ДГ „Мария Сиркова“, гр. Ловеч - 11 години, учител

ДГ „Мария Сиркова“, гр. Ловеч - 8 години, старши 
учител

ДГ №30„Радецки“, гр. София - 5 месеца,старши 
учител

ДГ №193„Славейче“, гр. София - 3 месеца,старши 
учител



3. ФИЛОСОФИЯ НА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

Според моята философия на обучение и възпитание , считам че 
учителят трябва да умее да съчетава емоционалното общуване 
с умението да показва и обяснява и да встъпва в отношения на 
сътрудничество, съдействие, помощ, указания.

Игровата дейност е мой основен инструмент. Стремя се към 
съвременен подход на преподаване и комуникация, както и 
подходящи възпитателно-образователни техники.

Вярвам във фокусирането върху индивидуалните потребности на 
децата в процеса на обучение и възпитание. 

Всяко от децата трябва да намери среда, която  провокира 
чувството му за личностна значимост, успех; среда, която да  
създава  самочувствие, сигурност в себе си, умение за 
сътрудничество с другите. 

Огромна е ролята на семейството и аз смятам, че с родителите 
трябва заедно да работим върху развиването на  потребностите 
на децата.  



ЧАСТ II. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА УСВОЕНИТЕ 
ЗНАНИЯ И ПРИДОБИТИТЕ УМЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ / ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ

1. Планиране
 Осигурявам качествено образование съгласно ДОС и 

планирам дейността си, свързана с обучението, като 
разработвам годишно тематично разпределение.

 Дефинирам ясни образователни цели, планирам 
техники за учене и мотивиране на децата и прогнозирам 
очакваните резултати.

 Познавам специфичните особености на всяко дете и 
планирам дейности за индивидуална работа и подкрепа.

 Използвам иновативни и интерактивни методи на 
обучение, ориентирани към напредъка на всяко дете 
съобразно индивидуалните му потребности. 



2. СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Моята стратегия е да направя ежедневието на децата по-интересно, 
мисленето - по-продуктивно, игрите - по-вълнуващи.

Стремя се да създавам позитивна работна атмосфера, насочена към 
индивидуалните потребности на децата като оказвам подкрепа, насочена 
към подобряване на резултатите им. С методите си на преподаване се 
стремя да обхвана всички деца от групата. Работя фронтално, групово и 
индивидуално с децата, като отчитам техните особености.

Прилагам книжовните езикови норми на съвременния български език.

Използвам иновативни образователни технологии, техники и методи на 
обучение и оценяване.

Приветствам усвояването на знания, придобиването на умения и нагласи 
за успех у децата, за вземане на решения, съпричастност, отговорност за 
собствените действия, за критично и креативно мислене.

Осигурявам възможност за прилагане на придобитите знания, за 
развиване на творческото мислене и мотивация за самостоятелна дейност.



Ситуация по БЕЛ



Игра-драматизация „Червената шапчица“

Ден на шегата

Любими игри



3. ОБРАТНА ВРЪЗКА

За да разбера каква е ефективността 
от работата ми използвам :

 индивидуални разговори с 
родителите

 анкети с родители

 портфолио на детето

 участие в конкурси и празници

 резултатите от постиженията на 
децата от входно и изходно ниво.

 подкрепям и поощрявам усилията 
на родителите на деца със 
специфични образователни 
потребности, с обучителни 
трудности за справяне с различни 
социални проблеми. 

Участие в пролетен празник



Награда за изработена от децата 
мартеница

Хелоуин парти Сбогом, любима детска градина!

Пролетно вълшебство



4. УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА

В работата си се ръководя от основните ценности и 
принципи на Eтичния 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 .

Децата ръководят своето поведение от общоприети 
правила и съществува сътрудничество с връстници в 
екипен план.

Акцент в моята работа е формиране на гражданско 
самосъзнание у децата, позитивни прояви, екипност и др.



III. МАТЕРИАЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ПОСТИЖЕНИЯТА МИ НА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СПЕЦИАЛИСТ
1. СОЦИАЛНА И ГРАЖДАНСКА КОМПЕТЕНТНОСТ 

Участвам в изпълнението на IСтратегия за развитие 

на детската градина.

Участвам в работата на педагогическия съвет.

Участвам в организирането и провеждането на 
тържества, занимания по интереси и допълнителни 
форми на педагогическо взаимодействие.

Приобщавам родителите за постигането на 
образователните цели.

Участвам в работни групи.



2. ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДЛЪЖНОСТТА

 Владеене на образователното съдържание по всички 
направления

 Организиране и провеждане на педагогическата дейност в 
съответствие с изискванията в различните нормативни 
актове и документи

 Водене на задължителна документация, свързана с 
педагогическата дейност

 Участие в различни форми и инициативи, свързани с 
дейността на детската градина

 Зачитане и защита на личното достойнство, правата и 
индивидуалността на всяко дете

 Отговорност за опазване живота, психическото и 
физическото състояние на децата по време на престоя им в 
детската градина



БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

 Запознаване с нови идеи, практики и 
инициативи, свързани с предучилищното 
възпитание.

 Посещаване на  курсове и обучения за 
усъвършенстване и повишаване на 
квалификацията.



САМООЦЕНКА

Целенасочената и системна работа гарантира 
формирането и изграждането на любознателни деца, 
които търсят, откриват и разбират Света около себе си. 
Любознателността е много важна и значима за тази 
възраст. Тя е двигателят на детското развитие. Умея да  
провокирам тази любознателност.

Постиженията на децата са моето удовлетворение.

Успехите на децата са моята гордост.

Аз обичам своята професия. За мен е призвание и 
отговорност.


