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„Има два вида учители – такива, 
които те заливат с толкова много 

информация, че оставаш скован, 
и такива, които само с един малък 

подтик, ти вдъхват сила, с която 
можеш да скочиш чак до небето.“

Робърт Фрост
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ПРЕДСТАВЯНЕ

Казвам се Янина Кирилова Йорданова. Завършила съм висшето си образование в ШУ
,,Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен специалност ,,Немска филология‘‘ – бакалавър и
магистърска степен ,,Иновации в предучилищното образование“. Преминала съм обучение по
Монтесори Метод за деца от 0 до 6 г. – Асоциация Монтесори – Ръка за Ръка.

Работила съм като учител в ЧДГ ,,Аз съм българче“ в група с изучаване на немски език и
в Монтесори група.

От септември 2021 г. съм част от екипа на ДГ№2 ,,Знаме на Мира“.
Обичам професията си. Всяко дете е неповторимо и ценно. За мен е важно да направя

ежедневието на децата по-интересно, мисленето - по-продуктивно, игрите - по-вълнуващи.
Стремя се да създавам позитивна работна атмосфера, насочена към индивидуалните потребности
на децата като оказвам подкрепа, насочена към подобряване на резултатите им.

С методите си на преподаване се старая да обхвана всички деца от групата. Използвам
иновативно и интерактивно обучение, ориентирано към напредъка на всяко дете съобразно
индивидуалните му потребности.



Стремя се към съвременен подход на преподаване и комуникация, както и подходящи
възпитателно-образователни техники. Акцент в моята работа е формиране на гражданско
самосъзнание у децата, позитивни прояви и екипност. Смятам, че целенасочената и системна
работа гарантира формирането и изграждането на любознателни деца, които търсят, откриват и
разбират света около себе си. Любознателността е основният двигател на детското развитие, а
основното средство е игровата дейност. Постиженията на децата са важни за мен. Гордея се с
техните успехи. Имам мотивацията да усъвършенствам постоянно знанията и опита си чрез
участие в различни квалификационни форми на обучение.



ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

• Фамилия, име:

• Гражданство:

• Общ трудов стаж:
• Педагогически стаж:
• Педагогически стаж в 

текущото учебно заведение:

Йорданова, Янина Кирилова

българско

12 г.
от  01.12.2016 г. до момента

от 01.09.2021 г. до момента в текущото 
учебно заведение



ОБРАЗОВАНИЕ

 Бакалавър: Специалност ,,Немска филология“ – ШУ ,,Епископ Константин Преславски“

 Магистър: Специалност ,,Иновации в предучилищното образование“ - – ШУ ,,Епископ 

Константин Преславски“



КВАЛИФИКАЦИИ

 Обучение по програма ,,Сократ Еразъм“ в специалност: ,,Интеркултурна германистика“ –

университет Байройт, Германия

 Курс по английски език към училище Европа

 Сертификат за обучение по Монтесори Метод за деца от 0 до 6г. – Асоциация Монтесори –

Ръка за Ръка



УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

 Лични умения и компетенции:
Майчин език: Български
Други езици: Немски, английски

 Социални умения и компетенции:
Добри комуникативни умения, бързо адаптиране в нова среда, позитивно мислене, работа в 
екип, сътрудничество с учители и родители, отговорност, организираност, креативност.

 Организационни умения и компетенции:
За мен е важно да направя ежедневието на децата по-интересно, мисленето - по-продуктивно, 
игрите – по вълнуващи. Стремя се да създавам позитивна работна атмосфера, насочена към 
индивидуалните потребности на децата като оказвам подкрепа, насочена към подобряване на 
резултатите им. В практиката си се ръководя от ,,Обучението и възпитанието по метода на 
Монтесори“.

 Технически умения и компетенции:
- Умения за работа с операционна система Windows
- Умения за работа с MS OFFICE Word, Excel, Power Point
- Умения за работа с различни интернет приложения



ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

 Обичам професията си. Всяко дете е неповторимо и ценно.

За мен е важно да направя ежедневието на децата по-интересно, мисленето – по -

продуктивно, игрите – по - вълнуващи.

 Стремя се да създавам позитивна работна атмосфера, насочена към индивидуалните

потребности на децата като оказвам подкрепа, насочена към подобряване на резултатите им.

 Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно, на достъпен и

разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си.

 Смятам, че целенасочената и системна работа гарантира формирането и изграждането на

любознателни деца, които търсят, откриват и разбират света около себе си. Любознателността

е основният двигател на детското развитие, а основното средство е игровата дейност.



• С методите си на преподаване се старая да обхвана всички деца от групата.
Използвам иновативно и интерактивно обучение, ориентирано към напредъка на всяко дете
съобразно индивидуалните му потребности.

 Стремя се към съвременен подход на преподаване и комуникация, както и подходящи
възпитателно - образователни техники.

 Акцент в моята работа е формиране на гражданско самосъзнание у децата, позитивни прояви и

екипност. Подготвям ежедневно допълнителни материали за работа на децата.

 Използвам информационни технологии: презентации на PowerPoint, обучителни клипове и др.

 За активиране на нагледно-образното мислене на децата използвам наблюдението и
демонстрацията.

 Имам мотивацията да усъвършенствам постоянно знанията и опита си чрез участие в различни
квалификационни форми на обучение.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ



ОБРАТНА ВРЪЗКА

 Индивидуални разговори с родители – провеждам ежедневно;

 Резултатите от входящата и изходящата диагностика;

 Портфолиото на децата ;



СНИМКОВ МАТЕРИАЛ
ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН



Апликиране

Моделиране Рисуване с боички



ДРАМАТИЗАЦИЯ     ВРЕМЕ ЗА ПАЗАР И СПОРТ                    ТАНЦИ



НА РАЗХОДКА



ОБУЧЕНИЕ - ПОЖАРНА ЕВАКУАЦИЯ



КОЛЕДА Е!



ОЩЕ ПРАЗНИЦИ

Баба Марта Великден Еньовден



ЗАБАВЛЕНИЯ НА ОТКРИТО



ЗДРАВЕЙ ЛЯТО!



РОЖДЕНИ ДНИ



СЪТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛИТЕ



ПОРТФОЛИОТО СЕ АКТУАЛИЗИРА И ДОПЪЛВА ВСЯКА ГОДИНА.

Всички документи съдържащи лични данни
се съхраняват в архива на детската градина.
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