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В момента завършвам магистърска степен в Шуменски 

университет

,,Епископ Константин Преславски ’’ със специалност: ,,Иновации в 

предучилищното образование ’’

Копия на документи, доказващи моето образование, съхранявам 

на работното си място.



ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ.
ОСНОВНИ 
ДЕЙНОСТИ И 
ОТГОВОРНОСТИ.

● Планиране , подготовка на образователния процес и 

провеждане на образователно-възпитателна работа  с цел формиране 

на знания , умения, отношения и ценности в предучилищна възраст.

● Опазване живота и здравето на децата.

● Диагностика на постиженията и развитието на децата.

● Оптимизиране на детската среда с цел осигуряване физически, 

психически и емоционален комфорт на децата.

● Документация.



ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНТНОСТИ.
СОЦИАЛНИ 
УМЕНИЯ.

● Умения за работа в екип.

● Ценяща личното достойнство на другия, зачитаща неговите права.

● Умения за носене на отговорност.

● Умения за преодоляване на трудности.

● Позитивна , създаваща позитивна среда.

● Мотивирана и амбициозна , обичаща професията си.



● Работа с операционна система Windows.

● Отлично владеене на Microsoft Office ( Word , Excel,

PowerPoint)

● Работа с интернет.

●работа с офис техника.

●Фотография.

● Умения за създаване на флаери и  колажи



За мен професията на детския учител е призвание, мисия и голяма 

отговорност.

В процеса на обучение се стремя да развивам творческото мислене 

и въображение на всяко дете.

За мен е важно при престоя  в детската градина децата да се 

чувстват свободни и щастливи в своите изяви. Стремя се в процеса на 

обучение да предам на децата важни житейски ценности, като честност, 

доброта, толерантност, приятелство и взаимопомощ .



●,,Работата на учителя е да накара учениците си да 

прозрат в собствената си вътрешна сила и жизнеспособност .’’

Джоузеф Кембъл

●,,Целта на обучението на детето е да го накара да се 

развива по-нататък без помощта на учителя’’

E. Hubbard

●,,За да бъдещ добър учител, трябва да обичаш това, 

което преподаваш и да обичаш тези, на които преподаваш.’’

В. Ключевски



СНИМКОВ 
МАТЕРИАЛ



СНИМКОВ 
МАТЕРИАЛ



СНИМКОВ 
МАТЕРИАЛ



СНИМКОВ 
МАТЕРИАЛ



БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО

ДЕТЕ, КОЕТО Е БИЛО В МОЯТА ГРУПА, 
ВИНАГИ ОСТАВА ЕДНО ОТ МОИТЕ ДЕЦА
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