




Образование и обучение

Родена съм на 02.06.1981г. в гр. Добрич. Завършила съм:
ШУ,,Епископ Константин Преславски“ гр.Шумен специалност – НППедагогика
Имам участия в квалификационни курсове на тема:
,,Курс по Музикотерапия“- 25.06.2001г.
,,ИКТ в образователния процес. Инструменти за създаване на интерактивни      
образователни ресурси“- 24.03.2018г.
,,Формиране на мотивираща и позитивна среда за децата от предучилищна възраст- V
ПКС - 18.07.2018г.- 19.07.2018г.
,,Интерактивна детска градина“- 24.11.2018г.- 25.11.2018г.
,,Супервизия при работещи с деца и юноши“-28.11.2018г.- 01.12.2018г.
,,Ефективност на педагогическото взаимодействие с децата от предучилищна възраст“-
подготвителен курс за IV ПКС -21.05.2021г.-22.05.2021г.

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.



Да си учител...... 

Желанието ми да стана детска учителка е още от най-ранното ми детство, 
когато завършвахме IV клас. Един ден ,,другарката’’ни каза: -,,Деца, трябва да засадим 
дръвче в двора на училището за да го озеленим”, и понеже се разделяхме с първата 
учителка, тя ни предложи всеки от нас да си напише какъв иска да стане, когато порасне 
и листчетата да сложим в бутилка. Сложихме бутилката в корените на борчето и си 
пожелахме, когато станем на 25 г. да се видим, и да проверим сбъднали ли сме своите 
желания. Минаха 25 г., а и повече, но класа ни така и не успя да се събере повече. Един 
ден минавайки покрай старото ми училище аз забелязах, че отминалата предната вечер 
буря е съборила порасналия вече бор, и като че ли нещо в мен се прекърши, та това 
беше борчето на нашия клас, в корените, на което стоеше моето желание да стана 
учител, да уча, да рисувам, да се забавлявам с децата. 



Да си учител...... 
Децата са извор на чистота, енергия, добронамереност, красота, невинност, 

доброта. Тяхната непринуденост и честност ме вдъхновяват, подхранват силите, 
емоциите, зареждат ме с нови идеи, връщат ме към детството. Всичко това ме кара да 
си поставям цели към, които да се стремя. Аз като учител се старая да мотивирам
децата, да ги предизвиквам, да бъда гъвкава в подходите си към тях. Вярвам, че има 
смисъл в това да предаваш знания, умения, както Кирил и Методий са преподавали на 
своите ученици в името на това да ,,създадем’’ грамотни и можещи млади хора. Да си 
учител е отговорно, защото децата очакват от нас много, очакват внимание, подкрепа, 
любов, разбиране, а също и  техните родители, които ни ги поверяват и разчитат на нас.      
Когато видиш блясъка в очите им, тяхното любопитство, напредъка и успехите, които 
постигат, разбираш колко много си струва. Искам да науча децата да вярват в себе си, 
че могат да бъдат упорити, да обръщат внимание и на дребните неща, и че успехът е 
пред тях. Знаейки всичко това един ден те ще са успешни и достойни български 
граждани.



Философия на преподаване

Осигуряване на комфорт и подходяща атмосфера по 
време на музикалните занимания
Създаване на интерес към детските песни и музикални 
игри
Изграждане на умения за работа с детски музикални 
инструменти
Мотивиране на децата и стимулиране на личностното
им развитие



Настоящите ми отговорности

Водя документация свързана с музикалната дейност в 
детската градина по възрастови групи
Извършване диагностика на постиженията
Участвам в организацията и реализирането на тържества             
в детската градина свързани с националния календар,          
както и общоградски дейности
Участвам в тренинги, квалификации, обучения с цел 
повишаване на педагогическия ми опит



Иновации

• Създаване на интерактивни Power Point презентации
• Добро ниво на владеене на Windows, Internet, 

Microsoft Office Word
• Създаване на авторски сценарии за представяне на 

децата
• Работа с мултимедия
• Работа с аудио и визуална техника
• Фотография



Постижения
Едно от моите най-големи 

постижения в професионалната ми 
кариера е номинацията ми от 

екипа на ДГ ,,Знаме на мира“  за 
УЧИТЕЛ на 2021г.

Церемонията по награждаването се състоя 
на 24.05.2021г. на тържествената общинска 
сесия на общински съвет гр. Балчик. 
Наградата ми бе връчена от кмета на града 
г-н Николай Ангелов

СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРЯ!



Музиката в живота ми….
Музиката е моята страст, професия, мечта, реализирана благодарение 

на прекрасния екип в лицето на Хор за изворен и обработен фолклор
,,Добруджанки’’ към НЧ ,,Васил Левски’’ 1959г. чийто диригент съм.



,,Добруджанки“ участва в множество концерти и 
фестивали в страната: гр.Копривщица, гр.Тервел, 
Дебрене, гр.Велико Търново. Голямо признание 
за нас беше спечеленият  златен медал от IV
Балкански шампионат по фолклор,,Евро фолк –
Жива вода 2015г“ състоял се в гр. Хисар.



Песните на формацията са познати и зад граница от гостуванията в  Украина, Чехия, 
Македония, Унгария, Италия, Гърция, Черна гора. През 2005г. на международния 
фестивал в Унгарския град Балатонфюред състава получава първа награда в 
раздел,,Вокал“.



Прекрасни моменти от живота в детската градина и 
детската ясла

,,Ден на християнското 
семейство“ ,,Трети март“- 2021г.



Баба Марта е при нас- 2021г.



Лазаровден - 2021г.



Музикално-подвижни игри в яслена група



Информация за връзка:

magitos@abv.bg
Тел. 0895741475
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