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Учителската професия е една от най-значимите и отговорните, но и една от 

най-творческите. Дава възможност за креативност, себедоказване и 

себеутвърждаване. В процеса на работа се стремя да развивам творческото

мислене и въображение на всяко дете. Учителят в детската градина полага

началото на цялостното израстване на детето като личност.

Учителят е отговорност, любов, иновативност, компетентност и носител

на всичко значимо за детето. Зачитам ролята на семейството и смятам, че трябва

заедно да работим за удовлетворяване на индивидуалните потребности на децата. 

Като млад специалист ще продължавам да развивам своите професионални

умения. 

„Учейки другите, човек учи и самия себе си“ - Сенека



Общи данни

 Име: Мариела Димитрова Михалева

 Адрес: гр.Балчик; обл. Добрич

 E-mail: mir4ela95@abv.bg mir4ela@gmail.com

 Националност: Българска

 Заемана длъжност: Учител в детска градина

 От 07.11.2019г. до този момент работя в 
ДГ №2 „Знаме на мира” гр. Балчик

mailto:mir4ela95@abv.bg
mailto:mir4ela@gmail.com


Образование

Бакалавър: Специалност „Социална
педагогика’’ – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 
гр. Велико Търново

Магистър: Специалност „Предучилищна и 
начална училищна педагогика” – ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий”, гр. Велико Търново



Професионална квалификация
 Сертификат за участие в обучение „Менторство на младежи, настанени в 

институции” - 08 - 16.10.2016г.

 Сертификат за участие в: „Проект за повишаване перспективите за

образование на деца и младежи от Домове за деца лишени от родителски грижи

Пеню и Мария Велкови”- Октомври 2016г. - Май 2017г.

 Удостоверение № 4842/ 02.03.2017г.; Удостоверение за обучение от 240 

часа в реална работна среда. Практиката е реализирана в периода от

29.11.2016г. до 17.02.2017г. в „Сдружение ЗОВ”- обучаваща организация по

Проект BG05M20P001-2.002-0001 „Студентски практики - Фаза 1”



 Сертификат за участие в: „Проект за повишаване перспективите за

образование на деца и младежи от Домове за деца лишени от родителски грижи

Пеню и Мария Велкови”- Октомври 2017г. - Май 2018г.

 Удостоверение № 122189/01.03.2021г., издадено от РААБЕ България ЕООД, гр. 

София; Тема: „Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на

движението по пътищата”; 16 академични чака; Присъден 1 квалификационен

кредит

 Удостоверение № 21001607/21.04.2021г., издадено от „Просвета - София” АД, 

гр. София; Тема: „Теории и практики в светлината на новостите в системата на

предучилищното образование”; 16 академични часа; Присъден 1 квалификационен

кредит



Умения и компетенции
 СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ:

Общуване с хора, добри комуникативни умения, 
конфиденциалност, толерантност, бързо адаптиране към
средата, добра работа в екип, лоялност, креативност, 
коректност, организираност, отговорност, уважение и 
стимулиране индивидуалността на всяко дете.

 ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ:

Умения за създаване на благоприятна атмосфера, която
допринася и стимулира добрия психологически климат, 
коректни взаимоотношения, общуване и сътрудничество, 
водене на документация на групата, подпомагане дейността
на ресурсния учител работещ с деца със СОП.

 ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ:
Компютърна грамотност, работа с операционна система 

Windows, работа с офис техника - Word, Excel, Power Point, 
работа с Internet приложения.



Философия на преподаване
Взаимното доверие между родители и педагогическия екип е един от 

най-важните фактори за осъществяване на ползотворна и ефективна

работа.

Детската градина е възпитателно-образователна институция където

учители и родители обединяват усилията си в името на детето.

Работата в екип, уеднаквяване на изискванията, задачите към децата

води до пълноценно общуване и максимални резултати.



Методи на преподаване

В стремежа да се разберат потребностите на всяко 

едно дете е важно да се стимулират уменията на децата, за 

да се подтикне развитието им. Важно е и създаването на 

позитивна атмосфера. Тя трябва да насочва към доверие, 

добронамереност и обич в групата. Децата да се научат да 

спазват правила, да зачитат правата на другите и 

авторитета на учителя. Да се изгради доверие между 

учители и родители, което да гарантира щастливо детство и 

успешна детска група.



Взаимодействие с родители/ 
обратна връзка

Чрез възможностите на съвременните средства за комуникация и 

интернет имаме възможност за ежедневна връзка с родителите, и 

такава за системно отразяване на различни моменти от възпитателно-

образователния процес.



Дейности и мероприятия



2019 - 2020г.



2020 - 2021г.





2021 - 2022г.





Творчество



2020 - 2021г.



2021 - 2022г.



Приложения

Всички документи съдържащи лични данни се 

съхраняват в архива на детската градина.

*Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на 

изменение, допълване и актуализация. 
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