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Част I. ОБЩИ ДАННИ
1. ОБРАЗОВАНИЕ

 Образователлно-квалификационна степен

СУ “Св. Кл. Охридски, гр. София, до момента

Логопедия – магистър

СУ “Св. Кл. Охридски, гр. София, 2012 г.

Предучилищна и начална училищна педагогика- магистър

ШУ" Епископ Константин Преславски“, гр. Добрич, 2007 г.

предучилищна педагогика с чужд език- проф. бакалавър

Професионална квалификация

●ПКС – – ДИУУ, 2019г. V ПКС

●Квалификационни курсове

Вътрешноинституционални –

Задължителни – 10,5 кредита



2. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ/УЧИТЕЛСКИ СТАЖ, 
БРОЙ ГОДИНИ

Общ брой учителски стаж – 6 години

 Детска градина №193 „Славейче“ -6 г., учител



3. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Добрият учител в моите очи е този, който преди всичко уважава индивидуалността на всяко дете

успява да открои силните му страни и стъпвайки на тях, стимулирайки ги, подпомагайки детето да

преодолее слабите си страни. Учителят трябва да разпознава емоциите им, да е съпричастен и да

допринася за решаване на проблеми. Мисля, че съм добър учител, защото притежавам способността да

съпреживея детския свят в себе си и споделя това с децата и колегите си. Да бъдеш учител е призвание,

да виждаш блясъка в детските очички, да имаш търпение, да помагаш на детето да се изгради като

характер и личност и най-важното да виждаш как то се преобразява през годините. Ето това е най-

силната емоция.

Трудностите, които срещам са много, понякога се колебая, но знам, че с търпение, разговор и личен

пример мога да допринеса за нещо по-добро. Когато съм на кръстопът се допитвам и до колегите за

различна гледна точка. Един учител за мен е всичко за детето, допълващата част след семайството, той е

партньор, родител, приятел и наставник.

В центъра на моята философия са децата, тяхната индивидуалност и поощряване на силните им

страни. Важно е да се уважава и да се разбира тяхната индивидуалност, мислене и творчество.

Философията, която следвам е да формирам умения у децата да се изслушват един друг, да работят

екипно и да решават заедно възникнали проблеми. Едновременно с това да изпитват удовлетворение от

общуването с възрастни и връстници, да ценят и уважават както своята, така и чуждата личност



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 изработвам Годишно тематично
разпределение по Програмна система на издателство „Изкуства“. Според
напредъка на децата или по време на ваканции, разпределението подлежи
на преструктуриране , съобразно интересите на групата.

●В ежедневната си работа се стремя да включвам всички деца и във всеки
удобен момент работя индивидуално с децата, като наблягам на техните
интереси и игров подход.

●В началото и края на всяка учебна година провеждам входяща и изходяща
диагностика. Според входящото нива на всяко дете , както и на групата
прилагам най- разноообразни подходи и методи на работа, чрез които
развивам , както правилно генериране на реч, така и овладяването на
различни компетентности по всички образователни направления и ядра
/чл.77/

●В ежедневни разговори с тях стимулирам интерес към книгите,
творчеството, и здравословното хранене.

●Разработвам допънително планиране за индивидуална работаза дете със
СОП

●Планирам тематични тържества по повод празници и развлечения
/измисляне на сценарии/.



2. СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

● В началото на всяка учебната година определяме правилата в група. Правилата са различни

за всяка възрастова група, като в горна предучилищна възраст децата сами си припомнят

правилата в групата, следят за тяхното спазване, поправят се, а ако изникне проблем се

обръщат към възрастен за помощ.

●Старая се според планираното за деня да поднеса материала по достъпен и забевен за децата

начин, например с игрите „Въртележка“, „Папагал“, „Всеки в своята къща“, „Горещо-

студено“и т.н. Също така използвам интерактивна дъска, интерактивни методи, дидактични

материали, поощрявам децата с награди, с индивидуални и групови изяви.

● Прилагам интеграция на образователните направления, давам правилен модел за изказване

и тактично коригирам детето при неправилно звукопроизношение и правоговор.

● В работата си често използвам: беседа, наблюдение, ИТИ в ДГ, демонстрация, русиване на

идея, изработване на материали за празници и развлечения, подвижни и музикални игри.

●С децата в групата изработваме модели от всякакви материали от отпадъчни материали,

хартия, картон, природни материали и др.



II група „Пчелица“16г.

Подготовка за 
Великденски пазар III група „Пчелица“ 2017г.

лъжици от кратунки

III група „Пчелица“ 2017г.

Коледна украса
IV група „Пчелица“ 2018 г.

работа с хартия



.

.

III група „Пчелица“ 2018г.

Работа в група IV група „Пчелица“ 2019г.

Оцветяване с водни бои

2019 г. Декември 2019г.
Коледна украса



3. ОБРАТНА ВРЪЗКА

 Диагностика в началото и края на годината, като при всяко дете, независимо от резултатите 
прилагам индивидуален подход.

 Родителски срещи – провеждат се три пъти в годината и на тях обсъждаме общи за групата 
въпроси

 Час на родителя- провеждат се всяка първа седмица от месеца/ във вторник и сряда/- в тези 
дни се дава актуална информация за индивидуалното развитие на детето 

 Организиране на изложби- с цел децата да проявят старание и удовлетворение от 
постигнатия резултат

 Ден на отворените врати- всяка година родителите са поканени да наблюдават педагогическа 
ситуация и да видят детето си как се е адаптирало в групата и какви знания е придобило до 
този момент

 Представяне на тематични тържества пред децата от градината и родителите 

 Организиране на Коледни или Великденски базари с материали изработени от децата

 Всяка година се включваме в инициативата „Седмица на четенето“

 „Мама и татко ни учат“- каним родител в групата за да запознае децата с професията си

 Анкети с родители 

 Скрининг на 3 годишните деца 



Открити моменти 2017г.
„Салата от приказки“

Открити моменти  2018г.
„Чиста околна среда“

Планирана ситуация  
март  2020г.
„Пролет иде“

Открити моменти 2016 г.
„Определяне мястото на 
обект“



2019 г. Коледно тържество
2019г. Довиждане ДГ

2018 година 
50 години ДГ №193

2019г Коледно тържество

2017г. Ден на семейството



2017г. „Да бъдем добри“

Есенен концерт на ДГ
2017 г.

Великденски базар 
2018г.

2017г. 
Денят на Васил Левски



4. УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА
❖ В началото на всяка учебна година запознаваме  родителите с Етичния кодекс за работа с 

деца, обсъждаме и включваме клаузи от него в Правилата за работа в групата.

❖ 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.“

❖ В началото на всяка учебна година запознавам родителите с очакваните резултати по

образователни направления и ядра, които децата трябва да усвоят до края на учебната година

по ДОС.



III. МАТЕРИАЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ПОСТИЖЕНИЯТА ми НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СПЕЦИАЛИСТ

1. СОЦИАЛНА И ГРАЖДАНСКА КОМПЕТЕНТНОСТ /работа с 

участниците в образователния процес/ 

 Работата ми като учител подлежи на различни проверки от страна на Директора, протоколите

за контрола на педагогическата ми дейност се съхраняват в личното ми досие.

 Участвам в разработването и изпълнението на Стратегия за развитие на ДГ№193 „Славейче“

 Активно участвам в работата на педагогическия съвет на ДГ№193 „Славейче“

 Активно участие в допълнителните форми на педагогическото взаимодействие: екскурзия, 

зелено училище, организиране на театър, засаждане и поддържане на био-градина.









2. ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДЛЪЖНОСТТА

 За периода, от който работя като учител, значително повиших професионалната си

квалификация, но вярвам, че човек трябва да се развива и да учи нови неща за да е в крак с

потребностите на децата и новостите в образованието.

 Аз изпълнявам съвестно задълженията, вписани в длъжностната ми характеристика. Всяка

учебна година участваме с колегите във вътрешноинституционални квалификации главно под

формата на открити моменти, които изнасяме както пред педагогическите специалисти, така и

пред родителите.

 Познавам и прилагам нормативната уредба на институцията, водя документация: анализ на

резултатите от входящо ниво, за първо полугодие и за край на учебната година, водя и

попълвам дневника и др.



Благодарствени писма 

 от:

- Работодатели



БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

1.Придобиване на IV ПКС през 2020 г.

2.Квалификация по английски език

3. Включване в обучения и семинари насочени към:

●стимулиране и развитие качествата на децата

●използване по-ефективно на информационните технологии в обучението

●интерактивни методи на обучение

●методи за подпомагане на децата със специални образователни потребности

4.Участие в проекти.



САМОНАБЛЮДЕНИЕ

В работата си като учител най-много ценя това, че съм близка с децата, уважавам тяхната

личност и винаги ги изслушвам, защото така градя в тях увереност, доверие и сигурност. Те

споделят притесненията и радостите от ежедневието си с мен, изграждаме взаимно доверие и

сътрудничество. Опитвам се да докосна всяко дете като отделна личност и водейки се от

интересите му да извлека най-доброто и максималното от него, уповавайки се на силните му

страни. Старая се в групата да се изгради приветлива среда, която децата да посещават с

удоволствие.

Най-много в професията си искам да имам повече време за непринудена и спонтанна игра с

децата, защото точно така те възприемат света по естествен, спонтанен и лесен начин.

Най-забележителното постижение в педагогическата ми дейност е това, че успях да изградя

позитивна познавателна и приятелска среда, изпълнена с желание, доверие и знания в децата

от група „Пчелица“.

Като учител използвам най-разнообразни методи, подходи и дидактични игри. Постоянно се

опитвам да провокирам децата, да ги вдъхновя да опитват, да ги окуража. Стимулирам

развитието на познавателните им способности, физическото и нравственото им възпитание.

За да се усъвършенствам повишавам квалификацията си със семинари по теми насочени към

педагогическите ми компетентности, участвам в открити практики, вътрешноинституционални

семинари и дискусии. Работя и спазвам ДОС, поддържам приятелски отношения с колегите и

родителите.


