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Част I. Общи данни

1.1. ОБРАЗОВАНИЕ

 Образователно-квалификационна степен 

СУ „Св. Климент Охридски“ 2015 г.

ПНУП, Предучилищна педагогика  - Магистър

СУ „Св.Климент Охридски“ гр.София 1989 г.

Журналистика - Магистър

 ПКС 

ДИУУ, 2017 г. V ПКС

 Квалификационни курсове

Вътрешноинституционални – 16 часа

Задължителни – 5 квалификационни кредита



1.2. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ/ УЧИТЕЛСКИ 

СТАЖ, БРОЙ ГОДИНИ

Общ брой учителски стаж – 5 години

 55 СУ „Петко Каравелов – 6 м.  – учител

 ДГ №175 „Слънчеви лъчи“ – 3 г 6 м – учител 

 ДГ №193 „Славейче“ – 1 г  , продължава – учител

 Издателство КЛЕТ - Книга за учителя «Приятели», 

образователни книжки, електронни ресурси -

3. и 4. ПВГ в ДГ - редактор  - 6 м. 



1.3. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Изборът да бъде учител човек прави, когато е призван за това. След 

като си осмислил колко важни са за теб образованието и 

възпитанието на всяко дете, колко възможности за развитието и 

познанието му можеш да предложиш, колко обич, приятелство, 

разбиране и подкрепа на личността му можеш да дадеш, вземаш 

решение да учиш и се усъвършенстваш, за да го направиш!   Времето,  

трудностите,  годините , страховете, умората… всичко избледнява, 

когато малкият човек дойде при теб и ти каже: „Госпожо, много те 

обичам!“ .

Оглеждаш се в детските очи – най- искреното огледало и, ако се 

харесаш, значи си на прав път, ако нещо не е наред, се поправяш, и си 

спомняш за приказката „Златното момиче“ и за това, че си научил 

децата да са със „ златни сърца“, а те са го споделили с родителите 

си! Изборът е един : да бъдеш добър човек!





ЧАСТ II. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА УСВОЕНИТЕ ЗНАНИЯ И 

ПРИДОБИТИТЕ УМЕНИЯ

2.1. Планиране

➢ Годишно тематично разпределение – изготвя се в началото на всяка 

учебна година по образователната система на издателство 

„Изкуства“ (съхранява се в документацията на групата)

➢ Осигуряване на допълнителна подкрепа и стимулиране за 

личностното развитие на децата   

- индивидуална работа с нуждаещите се от допълнителна подкрепа 

деца и напреднали деца (ежеседмично планиране отразено в дневника на 

групата)

- планиране на дейности според „Програма за подкрепа за 

личностното развитие на децата от ДГ № 193 „Славейче“  (съхранява се 

в документацията на групата)

- планиране на дейности по „Мерки за недопускане на насилие и 

агресия“ (чрез изкуство и спорт) – (съхранява се в документацията на 

групата).



➢ Планиране за използване на иновативни и интерактивни методи за 

провеждане на педагогическите ситуации и приобщаване на всички 

деца от групата към познавателния процес  

- Работа с  електронна дъска и ресурси за нея.

- Картинни разкази и визуализация на обсъждана тема

- Използване на програмите на Mikrosoft Office , както и различни 

програми за изработване на презентации

- Използване на интернет платформи за обучение : „Уча се“ и други.

➢ Изработване на индивидуален план за работа с деца със СОП                

Планиране на подходящи материали и методики

➢ Готовност за преструктуриране  на планираните педагогически 

ситуации  

- в периоди на ваканция, екскурзии, и организирани посещения, съобразно 

интересите на децата

➢ Годишен план според Стратегията на ДГ № 193 „Славейче“ –

- провеждане на тържества, свързани с традиционни и национални 

празници (вътрешни и с родители)

- тематични изложби

- участия в инициативи на детската градина, на регионално и 

национално ниво

- открити ситуации пред екипа на ДГ и пред родителите





2.2. СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

➢ Създаване на позитивна атмосфера в групата при провеждане на 
педагогическите ситуации и в свободното време

- създаване и спазване на Правилата за поведение в групата с предложения от  
децата

- изработване на книжка „Моите добродетели“ от всяко дете, на албуми с 
рисунки и пожелания на децата за спомен на всеки рожденик

- изграждане на доверие чрез  игри и забавления между учителя и детето
- украсяване на занималнята на групата според сезоните и празниците
➢ Изпълнение на Годишен план ...
- предварителна подготовка и сценарии, репетиционен период,  индивидуална 

работа и  работа с групата, провеждане на тържества 
- беседа с децата по темата на предстояща изложба, избор на екип, подходящи 

материали и техники, според техните индивидуални потребности и 
формиране на чувство за толерантност и подкрепа към приятелите от екипа     

- провеждане на открити ситуации                                       
➢ За провеждането на педагогически ситуации се използват различни методи, 

съобразно темата, дидактическите материали, постигнатото ниво на 
компетентности на децата, подходящи междупредметни връзки на 
направленията по ДОС. Драматизацията и изпълнението на стихотворения, 
анализа на добродетели и чувства на героите в даден текст, способстват за 
постигане на по-високи очаквани резултати в образователно направление БЕЛ. 
Книжовният български език , естетическите категории и неговото богатство 
развиват мисленето у децата и усъвършенстват техния изказ, провокират 
детето да разбира смисъла и да говори, да съставя изречения, да разказва 
приказки.

➢ Използват се  визуални средства за допълнително онагледяване на 
педагогическите ситуации по Околен свят, Математика, Български език и 
литература и се търсят иновативни методи в педагогическата наука в Европа 
и в света с цел провокация на мисленето и познанията на децата и 
интерпретирането на наученото в техните рисунки в допълнителните форми 
на обучение.



Открита ситуация „Малката нула“

Ден на Земята

Участваме в Проект...

Есенни етюди-

картини от една 

изложба



2.3. ОБРАТНА ВРЪЗКА

➢ Анализ на резултатите от входното ниво
- набелязване на посоките за индивидуална работа и намиране на 

точния подход към всяко дете 
- насочване на децата към работа в екип с цел собствен избор и  

инициатива и подкрепа на другия в екипа
➢ Периодично диагностициране на индивидуалните постижения на 

децата и емоционалното им състояние 
– наблюдение и взаимодействие чрез допълнителните форми
– разговор с всяко дете
- анализ на рисунките, които децата правят по дадена тема, 
провокираща емоционалното им състояние или избрана от тях
➢ Ежемесечни консултации и сътрудничество с родителите –
- актуална информация за детето и обратна връзка с родителя
- вземане на решение за сътрудничество, когато е необходимо
➢ Ролеви игри и стимулиране на децата за самооценка в избора на 

подходящата за тях  роля 
- изработване и намиране на подходящите реквизит, декори, костюми –
съвместна работа с децата
- обсъждане на качествата на героя, който е избран

➢ Провеждане на родитело-учителски срещи и участие на 
родителите в избирането на стимулиращи награди, материали 
според по-високите постижения и изисквания на групата.  



➢ Анкети с родителите

➢ Подготовка и реализация на участие на децата и на родителите в 

национални кампании, като  Седмица на четенето, Седмица на 

книгата,   седмица на национални, християнски празници, чествания, 

конкурси за изобразително изкуство и творчество, спортни събития 

в Детската градина и извън нея 

➢ Ден на отворените врати

Коледари

Картичка за мама

Играем



Изложби, Чествания, Седмица на книгата и гостуване на група  Детелина с 

драматизацията Дядовата ръкавичка и други

Свята и чиста република пише на твоето 

знаме – и днес се чете! 



2.4. УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА

 В началото на всяка учебна година: 

- децата и родителите се запознават с Етичния кодекс за работа с деца,    
обсъждат се и се включват клаузи от него в Правилата за работа в 
групата 

- родителите се запознават с очакваните резултати, които децата трябва  
да постигнат до края на учебната година, чрез усвояване на материала по 
различните  образователни направления по ДОС.

 Водещо в работата и управлението на групата са основните ценности и 
принципи на етичния кодекс на общността, а именно: „Детството е 
изключително важен период от живота на човека.  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.“ 

 С цел формиране на гражданко самосъзнание у децата,  прояви на 
толерантност, екипност и др. се провеждат:

- ситуации, разкриващи традициите в различните етноси

- беседи, в които   родители запознават децата с различните професии

- здравни беседи



III. МАТЕРИАЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ПОСТИЖЕНИЯТА 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ

3.1. СОЦИАЛНА И ГРАЖДАНСКА КОМПЕТЕНТНОСТ

 Участие в работни групи

 Реализиране на проекти

 Участие в събития и осъществяване на взаимовръзка с водещи 

специалисти в педагогиката на академично, регионално и национално 

ниво





3.2. ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 Спазва правилата и изискванията за реализация на 

Стратегията на ДГ

 Високо качество на изпълняваните задачи

 Постигане на целите

 Разширяване на знанията и актуализация на 

новостите в педагогическата практика

 Вътрешноинституционална квалификация- участие

 Квалификация за кредити професионална - участие

 Взаимопомощ с колегите

 Познаване и прилагане на нормативни документи

 Деловодство на документи



Една от десетките рисунки-

посвещение



Част IV. БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

 Усъвършенстване на професионалната квалификация – IV ПКС

 Посещение на обучения, семинари, конференции във връзка с 

педагогическата дейност, новости в нормативните документи и 

педагогическата практика

 По-активна педагогическа дейност и усъвършенстване на методи и 

форми за развитие у детето на: социален потенциал за общуване с 

връстници, активна социална позиция в условията на детската игра и 

спазване на установени правила на общуване с избор на интересни, 

актуализирани със съвременните изисквания, форми 



САМООЦЕНКА ☺

 Мотото за професионалното ми развитие, не само като учител, 

мисля, че може да бъде : Уча се постоянно 

 Нещо, което ценя у другите хора и у себе си :

ЧУВСТВО ЗА ОТГОВОРНОСТ, ЧУВСТВО ЗА МЯРКА, ЧУВСТВО ЗА ХУМОР

 Добър учител, според мен е този, който обича децата, цени ги като 

личности и ги счита за свои приятели, който изповядва православно-

християнските ценности на хилядолетната българска просвета и 

култура

 За постижение смятам добрата работа в екип, толерантни 

взаимоотношения, приятелство и респект, уважение на личностите и 

качествата им, радост от таланта и постиженията на колеги и деца

 Имам необходимост от по- високо ниво на дигитална компетентност,  

познания за най-новите технологии, усъвършенстване на уменията за 

бърза реакция и гъвкавост при вземане на решения, които са 

наложени от спешни въпроси и извънредни ситуации.



Щастливи заедно!


