
на 

Веселина Маринова

Детски учител



Визитка

В Портфолиото, представям себе си - визия, образование;

философия на работа и преподаване; професионален опит,

като детски учител и постижения. В потвърждение

прилагам доказателства – снимков материал и документи.



Представяне

Казвам се Веселина Маринова Великова, учител. Част от педагогическия екип на ДГ№2 „Знаме на Мира” – гр. Балчик съм от 10.06.2019 г.

Първо като учител по музика и педагог детска ясла по заместване, към настоящиат момент - учител. Работя с децата от група „Морски

звездички” от 18.06. 2020 год. до настоящият момент.

Млад учител съм. Притежавам 4 сертификата с кредити и Магистърска степен по «Иновации в предучилищното образование». Имам V ПКС.

Да си детски учител е призвание и голяма отговорност. Обичам децата. Харесвам работата си с тях и се старая да дам максимално най-доброто.

Професията на детски учител е творческа и дава вазможност, работейки да развиеш потенциала си. Дали си успешен самият ти се вижда в

успехите на децата и искрата в очите им, когато те погледнат. Учителят трябва да дава с шепи знания, умения на децата и да развива потенциала

им. И да не пести обич, онази същата, която аз съм получила от своите детски учители, спомняйки си за тях с уважение към днешна дата.

Контакти : marinova_2@abv.bg

Група „Морски звездички“ в Фейсбук: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4253967648005125&type=3

mailto:marinova_2@abv.bg
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4253967648005125&type=3


Педагогическо образование

Диплома
1.ШУ „Епископ Константин Преславски“-сп.“Иновации в предучилищното образование“, степен Магистър, 
Серия ШУ 2020, № 027987, рег. № 55138/30.10.2020 г.

Курсове с кредит
1.Тренинг-семинар на Тема „Техники за ефективна комуникация на учителя с детето“, У-ние №1098/29.10.2019 г., 
16 часа, 1 квалификационен кредит, ЦОКТ „Зет Ес Консултинг“
2. Тема „Модели за позитивно общуване с детето“, У-ние №9070/07.03.2021 г., 16 часа, 1 квалификационен кредит, 
ДИКПО-Варна, ШУ
3. Тема „Подготвителен курс за придобиване на 5ПКС“, У-ние №9076/28.03.2021 г., 16 часа, 1 квалификационен
кредит, ДИКПО-Варна, ШУ
4. Тема „Диагностика на постигнатите разултати у децата в предучилщна възраст. Форми, методи, 
инструментариум“, У-ние №123716/19.04.2021 г., 16 часа, 1 квалификационен кредит, „РААБЕ България“ ЕООД

ПКС
1. ПКС 5 – рег. № 19671/28.09.2021 г., изд. от ШУ



Развитие на образованието извън институцията

Средно, висше 

1.СОУ „Христо Ботев“, гр. Балчик - профил хуманитарен, средно образование, 1999 г., №004366/1999 г.

2.ВСУ „Черноризец Храбър“- сп. Икономика, степен Бакалавър, 2004 г., №14707/2004 г.

3.ШУ „Епископ Константин Преславски“- сп. Икономика, степен Магистър, 2013 г.

Следдипломни специализации

1.ВСУ „Черноризец Храбър - „Европейска административна практика“, прод.1 сем., 2007 г., №У-284/2007 г

2.ВСУ „Черноризец Храбър“ - „Управление на администрацията“, прод.1 сем., 2008 г., №У-327/2008 г.

Курсове:

1.Център за чужди езици „Европа“- ниво А1, №29550/2006 г. 

2.Център за чужди езици „НБУ“- ниво А2, №2660/2007 г.

3.Център за чужди езици „Европа“- ниво В1, №0027/2007 г. 

4.Тема: “Междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация“, Модул 1 и 2, №2704/2013 и №2659/2013 г. -

УЦ „Рувекс“

5.Тема: Административно регулиране на стопанската дейност, №68275/2014 г. - Институт по публична администрация

6.Тема: Развитие и умения на личната ефективност, №139/2014 г. - УЦ „Еврика ЗМ“ ЕООД



Философия на работа и преподаване

1.Уважавам достойнството и правата на детето;

2.Проявявам отговорност и дискретност в професионалното си поведение;

3.Държа се толернтно и с уважение към децата и техните семейства;

4.Ежедневна работа с децата;

5.Развиване на потенциала на детето и надграждане на способностите му;

6.Изграждане у детето самостоятелност и увереност в себе си;

7.Справедливо отношение към всички деца;

8.Осъществяване интересни за децата творчески дейности;

9.Детето трябва да се чувства значимо;

10.Опазване здравето и живота на децата;

11.Креативност в процеса на обучение на децата.



Учебни години

10.06.2019 г.-18.06.2020 г.-учител по музика и педагог детска ясла-2019/2020 г. в 

ДГ 2 „Знаме на мира“, гр. Балчик

18.06.2020 г.-до момента-учител в група „Морски звездички“-2020/2021 г., 

2021/2022 г. в ДГ 2 „Знаме на мира“, гр. Балчик



Учител в 2 ВГ „Калинки“, фшлиал „Братя Мормареви“ 15.09-15.11.2019 г.

Работа с конструктор

„Да прочетем 
приказка“

„Зеленчуци и 
плодове който не яде 
не ще да порасте“-
рисуване



Ден на Черно море-31.10.2019 г. с 2 ВГ „Калинки“, филиал „Братя Мормареви“

1.Подреждане на украса на 
тема „Риби“ и „Черно море“

2.Апликация на тема „Лодки“

3.ПС „Нашето Черно море“

4.Разучаване на песента „Рачо 
Капитана“



Като учител по музика : „Коладе ладе“- на гости в ОбА-Балчик, НЧ „Васил Левски“, ОУ „Антим I“, ЗК „Черно море“ 13.12 и 
20.12.2019 с 3 и 4 ВГ „Дъгички“, „Таралежчета“ и „Морски звездички“  от ДГ „Знаме на мира“ и филиал „Братя Мормареви“

Песни:“Коладе ладе“, 
„Стани ми стани Нине“, 
„Замъчи се Божа 
Майка“, „“Чудна вечер 
снежно бяла“, „В такава 
нощ“, „Зимна радост“, 
„Наричания за момиче, 
момиче, стопанин“, 
„Коледен сняг“, 
„Снежинки“, „Снежни 
топки“, “Чудна вечер, 
снежно бяла“



Като учител по музика : Празнуване на Коледа в ДГ „Знаме на мира“ с група 4 ВГ „Таралежчета“ 18.12.2019

Песни :“Стани ми стани Нине“, „Коладе ладе!“, „Зимна радост“



Като учител по музика : Да попеем пред децата в ДГ „Знаме на мира“ и в търговските обекти - магазин „Феонекс“ и „АБС“  13.12.2019 г.

Песни :“Стани 
ми стани
Нине“, „Коладе
ладе!“



Като учител по музика : Рецитал в Исторически музей, гр. Балчик по случай 3 март и Васил Левски с 4 ВГ „Морски 
звездички“, „Братя Мормареви“

Песни:“Васил Левски“, „Левски Апостоле“, „Кажи ми горо“, „Българка“, 
„За моята България“, „Моята родина“

с гл. учител Ив. Бързакова



Като педагог детска ясла :Яслена група „Мики Маус“, „Братя Мормареви“ 16.11-13.03.2020 г.

1.Провеждане на двигателни и 
музикално-двигателни игри.
2.Научаване на римушки и 
стихотворения
3.Слушане на песни
4.Слушане на кратки приказки
5.Игри с пръсти



Лято, като учител с 1 група „Морски звездички“ 2020 г.

Игра на готвачи Познай зеленчука/плодът

Пътечка от конструктор Сладолед от хартия

Игра с балони

Нашата улица



Учебната 2020/2021 г. – 1 б група „Морски звездички“ 

Драматизация на приказката „Дядо и ряпа“

Откриване на учебната година



Учебната 2020/2021 г. 1 б група „Морски звездички“

Сеене, грижа за растенията и проследяване разстежа им 



Учебната 2020/2021 г. 1 б група „Морски звездички“

Празника Сирни Заговезни
Израждане на общи представи за 
българските обичаи и традиции

Празника Цветница
Познания за празника
Изпълняване на 
стихотворение и песни за 
пролетта



Учебната 2020/2021 г. 1 група „Морски звездички“

Великден в ДГ, Конструиране и 
технологии
Боядисване на яйца
Правене на украса за празника
Познания за празника
Пеене на песен „Чук, чук яйчице“
Стихотворение „Великден“



Неучебно време 2021 г. 2 група „Морски звездички“

Празник на билките „Еньовден“
Бране на билки
Познания за билките и ползите им
Разглеждане на различни видове 
билки
Разходка 



Лято с 2 група „Морски звездички“ 2021 г.

Апликиране
Рисуване с водни бои
Игра с конструктор
Игра в пясъчника в ДГ
Игра на площадката в ДГ
Редене на мозайка навън



Лято с 2 група „Морски звездички“ 2021 г.  

Рисуване с тебешири извън ДГ
Разходки в близост до ДГ
На Спортната площадка
Въртене на обръч
Работа с природни материали 
Творения с пластилин
Оцветяване навън
Игра „Кой с какво се храни“



Учебната 2021/2022 год.

Начало на учебната година – 15.09.2021 

Ден на Черно море – с песни и стихотворения 
и морски творения
Разходка край морето, игра на плажа



Туршия за зимата

Ден готвача-21.10

Пожарна безопасност

Учебната 2021/2022 год.

Познания за професията на готвача.
Правене на туршия и знания за зеленчуците 
и сезонните промени.
Запознаване с професията на пожарникаря; 
познания за кое е правилно и с огъня шега 
не бива, апликация.
Стихотворения; уважение към будителите.

01.11-Ден на народните будители



Учебната 2021/2022 год.

Бъдни вечер, Коледа и Нова година-пресъздаване на традициите

Посрещане на Дядо Коледа

Запознаване с българските обичаи
Познания за празниците 
Песни, стихотворения



Портфолиото се актуализира и допълва всяка година
Всички документи, доказващи моето образование, съдържат лични данни.

Поради това, не включвам техни копия публично, а ги съхранявам на харитен носител на работното си място. 
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