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РАЗДЕЛ 1   

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ :

ОБРАЗОВАНИЕ:
Висше  Бакалавър

СПЕЦИАЛНОСТ :
ПУНУП

ДИПЛОМИ:
ШУ,,Епископ Константин 

Преславски,,-1999-2002г.
ИДНУ,,Тина Киркова,,

1984-1986г.

КВАЛИФКАЦИИ :

Пето  ПКС 1998г.
Четвърто ПКС  2002г.

Трудов стаж 32г,  
Педагогически стаж 32г.



ПЕАГОГЧЕСКИ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ
РАЗДЕЛ 2

1.Професионални 
компетенции

-Организирам и  провеждам 
педагогическата си дейност в 
съответствие със  изисквани-
ята към моята работа в 
съответствие с изискванията 
на различните нормативни 
актове и образователни 
документи.

-Водя документация,свързана 
със съответната дейност, 
която извършвам.

-Нося отговорност относно 
грижата за здравето на 
децата.

-Провеждам ежедневни 
занимания ,с цел придобиване 
на конкретни знания и умния 
от страна на децата.



-Търся,проучвам и използвам 
нови форми на взаимодействие 
с деца и родители.

-Стремя се да подобрявам 
необходимата 
комуникативност и 
креативност при обучителни-
те процеси.

-Извършвам диагностика на 
постиженията и развитието 
на децата.

2. Основни дейности и 
отговорности:
-Планиране,организиране и 
провеждане на 
образователно-
възпитателния процес с цел 
формиране на знания,умения, 
отношения и ценности в 
ПУВ.
-Пълноценна готовност на 
децата за училище и 
създаване на условия за 
социална интеграция.



-Ползотворна комуникация
с родителите.

-Използване на актуални 
образователно-възпитателни 
стратегии,които дават 
оптимални резултати.

-Отговарят на детските 
потребности.

-Стимулират личностното 
развитие

-Оптимизиране на детската 
среда  с цел осигуряване на 
физическия,психически и 
емоционален комфорт  на 
детето.

Член съм на комисиите по…

Председател съм на 
комисията за дарения.



3.Лични  умения и компетенции

-Умения за работа в екип при 
вземането на решения,при 
изпълнение на задачи,казуси.

-Ценя личното достойнство на 
другия,зачитам неговите права.
-Отворена към нови 
възможности за работа в полза 
на екипа,децата и родителите.

-Отговорна,мотивирана,амби-
циозна,обичаща професията си.

4.Социални умения и 
компетенции

-Работя в екип и осъществявам 
взаимоотношения със 
социалната среда и 
професионалното обкръжение.
-Осигурявам правото на 
участие на семейството в 
реализиране на единен 
възпитателен процес.
-Създаване на възпитателно 
образователен  процес наситен с 
етика в човешките 
взаимоотношения.



-Притежавам индивидуален 
подход спрямо децата с цел 
всяко едно от тях да получи 
необходимите знания,умения и 
отношение.

Комуникативност, 
толерантност,емпатия,
способност за сътрудничество 
в екип.

5.Когнитивно-базирани умения

-Организиране на среда 
стимулираща детското развитие.

- Реализиране на педагогическото 
взаимодействие чрез 
разнообразни методи и форми на 
преподаване.



6.Технически умения и 
компетентности

-Умения за работа с 
операционна система Windows.

-Умения с MS OFFICE/
WORD, Excel,Power Point.

-Умения за работа с различни 
интернет приложения

ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ  РАЗДЕЛ 3

1.Моята професионална цел  
е да създам възпитателно-
образователен процес, 
наситен с етиката на 
човешките  взаимоотношения 
на децата още от най-ранна 
възраст;

Пълноценна готовност на 
децата за училище и 
създаване на условия за 
социална интеграция;



-Осигуряване правото на участие 
на семейството в реализиране 
на единен възпитателен  процес;
-Изграждане на оптимизираща 
материална среда,създаваща 
позитивна нагласа;

2.Философия на преподаването
-Добрия учител има живо 
нравствено чувство-излъчва 
доброта и справедливост.Особено 
справедливост,той няма 
любимци,за него всички деца са 
равноценни индивидуалности.

Ще те смъмри,ако си извършил 
някоя пакост,не си внимавал по 
време на ситуация,но и ще те 
поощри,стимулира,ще ти 
покаже ,че си специален,че 
можеш много стига да положиш 
повече усилия.Той открива 
силните ти страни и ти помага 
да ги развиеш.
Добрия учител оставя личните 
си проблеми у дома.Не 
позволява моментните 
настроения да влияят на 
общуването му с децата.



Добрия учител владее всяка 
ситуация,той не повишава тон,
за да го чуят,решава конфли-
ктите между децата без да 
накърнява достойнството им,
без да  изразява пристрастия.
Добрия учител се трансфор-
мира в медиатор,насочващ и 
стимулиращ процеса на 
познанието,подкрепящ и 
насърчаващ усвояването на 
знания и развиването на 
умения,катализатор на 
активността и креативно-
стта на подрастващите. 

Всяко дете е гордо със своите 
умения,независимо какви са 
те.Едни имат умения за 
учене,други за спорт,трети за 
рисуване и музика. Необходимо 
е да се разпознават 
индивидуалните различия,да 
се уважават и поощряват.
В работата си се стремя да 
обхвана тези индивидуални 
различия,всяка група е 
различна,затова една и съща 
ситуация е различна с 
различните деца. 



Преценявам  методите така,че 
да могат всички деца да 
разберат,стремя се да онагле-
дявам трудните неща с 
презентации,с житейски 
примери,с картини.Философия-
та ми на учител не се променя,
тя само се дообогатява с 
опита,който трупам от срещи-
те с различни деца в различно 
време с различни обществени 
нагласи.Децата са лакмус на 
справедливостта и оценяват 
малките жестове и компромиси,
които им се правят.

За да бъда добра в това,което 
правя аз се интересувам от 
всички новости в 
образователния процес, 
изготвям презентации,
ДИ,контактувам с колеги,с 
които обменям опит и идеи и 
от които имам какво да 
науча.
Учителската професия ми 
носи огромно удовлетворение.      



Методи на преподаване 

Срещаме ги в учебната 
литература  или в публикации 
подредени в различни 
квалификации,но целите при 
използването им са едни и 
същи.Съвременния   свят се 
развива твърде бързо,променят
се условията,променят се и 
подрастващите и източниците 
на информация.

Стремя се да използвам  
съвременни    методи на 
преподаване и комуникация.
Работя   фронтално,групово 
и индивидуално.В работата 
си използвам ролеви 
игри,работа в екип ,мозъчна 
атака.



С цел осигуряване на подкрепя-
ща и стимулираща  обстано-
вка в групата,използвам 
следните иновативни и 
интерактивни методи на 
педагогическото взаимо-
действие;
Демонстрация
Наблюдение
Дидактични и           
автодидактични игри
Упражнения

За постигане на оптимални 
резултати в УВП използвам 
и още –учебни тетрадки 
съобразени с възрастта на 
децата, годишно разпределение 
по месеци,дидактични 
материали и табла, 
презентации и 
демонстрации,работни листи 
и тестове,методическа 
литература,сценарии за 
тържества.



МОЯТА САМООЦЕНКА

Постиженията на децата от  
групата ми са моето 
удовлетворение.
Успехите на най-добрите са 
моята гордост.
Всеки нов ден в групата за мен 
е ново предизвикателство.
Аз обичам своята професия.
А да обичаш работата си е 
привилегия и благословия.

РАБОТА С РОДИТЕЛИ
В ежедневната си работа се 
стремя към конструктивно 
взаимодействие между мен и 
родителите.Това общуване е крачка 
към взаимно разбиране, доверие и 
сътрудничество.Знанията за 
това,какво обкръжава детето,какво 
го вълнува,от какво се интересува  
ни помага да изберем  общ начин за 
въздействие и за решаване на 
възникнали  проблеми.За да направя 
от родителите свои добри и 
надеждни партньори  използвам 
следните методи и форми на 
обратна връзка;



Ежедневни разговори и 
консултации

Информационни табла за 
родители

Анкети с родители
Запознаване с входното и 

изходно ниво
Портфолио на децата

Открити моменти и ситуации 
пред родители

Родителска ангажираност при 
провеждане на различни 
мероприятия-спортни 
състезания,тържества и 
празници   ежедневни разговори 
и консултации.

Планиране
Планирам в началото на всяка 
учебна година тематичното 
годишно разпределение по 
Програмната система на 
ДГ,,Знаме на Мира’’и учебните 
помагала ,,Златното ключе’’ на  
издателство,,Бит и 
техника’’.При интерес от 
страна на децата включваме и 
теми,които не са в учебното 
съдържание-,,Пътешествие на 
водната капка’’, 
,,Животните,които се крият’’, 
,,Къде живеят семенцата през  
зимата’’.МДИ.



Планирам дейности  за 
подкрепа на личностно 
развитие на децата ДИ,  
драматизации,конструктивни 
игри,според индивидуалните 
потребности на детето.
Планираме съвместни 
дейности с родителите-
Запознаване с професиите на 
родителите,да почистим и 
облагородим двора на ДГ, 
празници. При планиране 
работим в екип  с колежката и 
музикалния ръководител,като 
се съобразяваме с годишния план

на ДГ,национални,официални 
и битови празници в 
България.

Всяка година планираме 
изложби ,като с тях 
представяме творческия 
потенциал на децата от 
групата.



Моите сертификати и 
удостоверения

1999 - 03.07.2002- Висше 
образование степен Бакалавър в 
Шуменски Университет 
„Епископ Константин 
Преславски”,с придобита 
квалификация  -Детски  и 
начален учител
1998г – придобито V ПКС в
Шуменски Университет 
„Епископ Константин 
Преславски”

2002г.– придобито IV ПКС
В Шуменски Университет 
„Епископ Константин 
Преславски”
30.03.2007г. – Курс на обучение 
„Базови и специфични 
компютърни умения на учители” ,
26.05.2007г. – Квалификационен 
тренинг „Превантивна програма 
за решаване и управление на 
социални и психолого –
педагогически проблеми в 
детската градина



16.03 .2009г. – Обучителен 
семинар за учители по проект 
„Училище на две скорости” 
05.08.2013г. -Квалификационен 
курс „Обучение на педагогически 
специалисти за работа с деца и 
ученици със СОП
26.05.2014г. – Квалификационен 
курс „Обучение на детски 
учители за работа в групите за 
задължителна предучилищна 
подготовка”
11.02.2015г. – Семинар 
„Електронните игри – метод за 
обучение в предучилищна 
възраст”

08.04.2017г – „Подготовка и 
зашита на професионално 
портфолио…””
29.05.2017г. – Тематичен курс 
„Иновации в организацията , 
съдържанието и управлението на 
предучилищното образование.
30.03.2007г. – НПЦ 
26.05.2007г. – Фондация „Децата 
на бъдещето”
16.03.2009г. – Шуменски 
Университет „Епископ 
Константин Преславски”



05.08.2013г. , 26.05.2014г. 
– НИОКСО
11.02.2015г.- Институт 
„Хуманитас”
08.04.2017г.- ВУМ
29.05.2017г. - Шуменски 
Университет „Епископ 
Константин Преславски”

28.11.2018г. – Удостоверение  
за участие в обучителен курс 
на тема: “Интерактивна 
детска градина”

25.06.2021г. – 04.07.2021г. –
Удостоверение за обучение на 
тема: “Създаване на интерактивна 
образователна среда в детската 
градина”

28.11.2018г. – 01.12.2018г.-
Удостоверение за квалифика-
ционен курс на тема:
“Супервизия при работещи 
деца и юноши”



Продуктивна дейност 
с децата

2019-2020 г.

Първи учебен ден

“Есента богата”

Обичам да 
спортувам



Разходка край морето

Творя



Празници

Коледа



“Поклон Апостоле”

Трети март

“За мама
с обич”



Великден

Довиждане Детска градина



2020г. – 2021г.

Първи учебен ден

“Есен ни зове”



“Търкалям 
топка”

“Уча се да рисувам”

Приказка за ряпата

Сюжетни игри



Празници

“Коледа у дома”

Баба Марта

Трети Март

Великден



Първи юни

“Да посадим дърво”

Деня на Земята



Рождени дни



2021г. – 2022г. В пожарната

Първи учебен ден

Край морето



“Пея и танцувам”

Есенно 
настроение

“Знам и мога”



“Приготвям зимнина”

Сюжетни игри

Ден на 
Черно море

Ден на 
будителите



Празници

Коледа



Рождени дни
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