Период за атестиране от 2017г до 2021г.
ДГ № 169 “КОЛЕДАРЧЕ” гр. София

Част 1. ОБЩИ ДАННИ
1. ОБРАЗОВАНИЕ
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

02.10.2013 г. Бакалавър ПУП

Професионална квалификация
Детски учител.

ПКС
Пета професионална квалификационна степен ДИУУ – СУ “Св. Климент
Охридски” – гр.София 2017г.
Четвърта професионална квалификационна степен ДИУУ – СУ “Св. Климент
Охридски” – Гр.София 2018г.
Трета професионална квалификационна степен ДИУУ – СУ “Св. Климент
Охридски” – гр. София 2021г.
Свидетелство за професионално педагогическа специализация “Иновации в
образованието” .
Тема: Работа с природни материали за формиране на екологична култура 2021г.
Доказателства приложение № 1.
Квалификационни курсове:
Задължителни 144 академични часове , брой 9 квалификационни кредити.
-”Основни подходи за превенция на агресията в педагогическото
взаимодействи “ – удостоверение №02421/2018г. – 1 квалификационен кредит.
-”Приобщаващо образование – философия на подкрепата” – удостоверение
№02490/2018г. – 1 квалификационен кредит.
-”Училищното и предучилищното образование – реалност, иновативни
подходи и перспективи” – удостоверение №04688/2019г. – 1 квалификационен
кредит.

-”Иновативни практики за подобряване взаимоотношенията с родителите” –
удостоверение №04872/2019г. – 1 квалификационен кредит.
-”Управление на качеството в образователната институция – същност , принципи ,
цели , изисквания , реализация” – удостоверение №05533/2020г. – 1
квалификационен кредит.
-”Емпатията в педагогическото взаимодействие в мултикултурна среда” –
удостоверение №05544/2020г. – 1 квалификационен кредит.
-Обучителен курс – тема: Интерактивна детска градина – удостоверение
№20716/2020г. – 1 квалификационен кредит.
-Обучение на тема: Дигитални компетентности в детската градина – удостоверение
№50219/2021г. – 2 квалификационни кредита.
10 квалификационни кредита.
Доказателсва приложение №2
ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ .
-Задължителни – 64ч.
-”Приказкотерапията или как чрез приказката да създадем позитивна среда на
децата в детската градина. “ - 2018-2019г.
-”Интерактивни и компютърни технологии в предучилищното образование. “ –
2019-2019г.
-”Развитие на познавателна активност , езикови и социални умения у децата от
предучилищна възраст и подготовката им за училище. “ – 2018-2019г.

-”Методически насоки и специфики в образователния процес за избор на учебна
програма и познавателни книжки. “ – 2018-2019г.
-”Методи и подходи за работа в мултикултурна среда. “ – 2019-2020г.
-”Методи и подходи при работа с хиперактивни деца с нарушена концентрация
на внимание. Психологическа подкрепа. “ -2019г.
-”Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие
смейство образователна институция. “ -2019г.
-”Работа с деца и ученици със СОП. Изграждане позитивна , приемна и
подкрепяща среда за деца в ПУВ със СОП . “ -2020г.
-”Емоционалната интелигентност – ключ към ефективно взаимодействие и
успех .” -2020г.
-”Позитивното възпитание в преучилищна възраст – да възпитаваме детето като
свободно и щастливо .” – 2020г.
-”Възпитаване на любов към книгите и развиване на любознателност у децата от
предучилищна възраст. “ – 2020г.
-”Подготовка на децата от предучилищна възраст за първи клас .” -2020г.
-”Семейството и детската градина – партньори в гражданското образование на
децата от предучилищна възраст .” -2020г.
-Доказателства приложения №3

Приложения:
№1
Доказателства

Приложения №2 доказателства

Приложения № 3 доказателства за
вътрешноинституционална квалификация –
(съхраняват се в класьори от Директора)

2. Професионален опит/учителски стаж, брой години.
Общ брой учителски саж: 8г. 1м
ДГ №169 “Коледарче” СОФИЯ

.

3 . ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Детето се забавлява и играе в различните видове дейности, но заедно с това
проявява и разширява своите нива на компетентност и очаквани разултати ,
посочени в стандарта за всяка възрастова група по всички направления.
Учителя трябва да осигурява емоционално благополучие на всяко дете и да
подпомага пълноценната изява на познавателните , интелектуалните ,
социалните , творческите и практическите умения на всяко дете в зависимост
от индивидуалните му възможности. Добрия учител е онзи , който умее да
преподава качествено и образно , на достъпен и разбираем език , да
усъвършенства постоянно знанията и опита си. Приложението на интегрирани
педагогическо технологии и създаване на интерактивна възпитателно –
образователна среда , трябва да бъде насочена към формиране на ключови
компетентности на детето и готовност за училище. За това се стремя да
прилагам разнообразни методи на взаимодействие с децата, които да ги
мотивират за пълноценна изява по време на основните и допълнителни форми.
Децата приемат много добре различните видове информационни и
комуникационни технологии и аз ги използвам. Стремя се да прилагам в
работата си най-новите и иновативни методи на преподаване и да бъде в крак с
новите технологии. Съобразявам се с интересите и желанията на децата.
Отчитам ролята на семейството и смятам , че трябва заедно да работим върху
развитието на индивидуалните потребности на детето.

ЧАСТ 2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА
УСВОЕНИТЕ ЗНАНИЯ И ПРИДОБИТЕТЕ УМЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ / ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ
1.

ПЛАНИРАНЕ:

Планирам в началото на всяка учебна година тематично годишно
разпределениепо Програмната система на ДГ №169 и учебните помагала на
изд.”Клет” – “Моите приказни пътечки. “(Дневник на групата). При интерес на
децата включвам теми,които не са в учебното съдържние – например:
“Енциклопедия за животни”,“Енциклопедия за растенията” , “Музикални
дидактични игри” , “Енциклопедия за България”. Урок от “Умни дечица” по
направления. Планирам индивидуални дейности за подкрепа на личностното
развитие на децата “Дидактични игри , драматизации , конструктивни ,
познавателни – според индивидоалните потребности на детето.
Съвместна дейност с родителите- предвид извънредна епидемилогична
обстановка провеждаме ситуации онлайн чрез вайбър група (отчетен доклад).
При планиране работя в екип с Колегата и музикалния ръководител при ДГ №169
“Коледарче” . Съобразявам се с годишния план на детската градина национални ,
официални и битови празници в България. Екскурзии сред природата и
запознаване със забележителностите на гр. София.

Приложения доказателства:

част 2 т.1

Протоколи от контролната дейност на
Директора – “Съхраняват се в класьори от
Директора” .

МОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ
-Планиране , организиране и провеждане на възпитателно –
образователен процес , наситен с етика на човешките взаимоотношения
и базиран на авторската за ДГ програмна система.
– Пълноценна готовност на децата за училище и създаване условия за
социална интеграция .
-Ползотворна комуникация с родителите .
-Изграждане на оптимизираща образователна среда , която стимулира
развитието на децата и дава възможност за дейност , между отношение
и поведение .
-Отговронст за здравето и живота на децата в групата .
-Водене на задължителна документация .

2. СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Личностен подход .
– Всяко дете е личност -уникална и непофторима , която заслужава уважение и подкрепа .
-Да мотивирам децата сами да пожелаят своето обучение .
-Насърчаване изявата на творческата енргия на децата – в модулите : Език и движение ,
творчество , език и художественост, кръг на приятелството.
-Формиране на знания , умения и отношения чрез откриване , чрез преживяване, чрез
дейност на базата на играта, като основна дейност в различните варианти.
-От изключителна важност за мен е индивидуалния подход към всяко дете .
-Мотивирам ги като се старая да им създавам полужителна нагласа още в началото на деня ,
чрез музика , песни,музикално подвижни игри и избор на свободни игри. С поставяне на
самостоятелна творческа работа , която може да презентират пред останалите , насърчавам
напредака им.
-Децата са водещи , и аз следвам желанията им.
-Старая се във всяка ситуация да включвам всички деца , независимо дали са по изявени
или имат трудности при усвояване на учебния материал.
-Стимулирам и поощрявам всяко дете , за да бъде уверено в собствените си възможности и
по лесно да преодолява трудностите .
-За всяка възрастова група изработваме табла с правила и поощрителни награди . Те стоят
на видно място в групата и децата, особено в 3-група сами съблюдават спазването им.
Всеки ден използвам електронните учебници и други електронни ресурси на изд. “Клет” ,
дискове и клипчета с детски песни. Гимнастика сутрин е с музикални клипове и подходящи
подвижни игри или танци.

Доказателства: част 2 т.3

3. ОБРАТНА ВРЪЗКА
-Използвам различни дидактически тестове и задачи. Основата на оценката са
централно зададено норми и изисквания (стандарти ) , анализ на входно
/изходно ниво.
-За да получа обратна връзка използвам разработена система от задачи и
упражнения , които са поместени на самостоятелните работни листове и
тетрадки в рубриката “Знам и мога” за децата от първа , втора и трета група и в
сборника “Моята пътечка към училището” за децата от ПГ .
-Методите които използвам при диагностика са : наблюдение
,сравнение,разговори с деца,тестове (словесни , рисувателни,невербални),
творчески изяви и др. Резултатите от изследването на състоянието и
постиженията на децата се отчита чрез точкова система.
-Оценката е тристепенна – подсредно , средно и над средно равнище. За всяко
направление характеристиката на степените дава конкретна представа за
постиженията на детето и определя насоките за бъдеща работа – какво да
предприема, планирам за изграждане на по – голямо самочувствие
- и приодоляване на обучителните затруднения при някои деца. В
индивидуалните консултации запознавам родителите с постиженията на
децата . Портфолио на детето.

Приложения доказателства : част 2 т.3

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА
В началото на всяка учебна година запознавам децата и
родителите с Етичния кодекс за работа с деца , обсъждам ,
включвам клаузи от него в правилата за работа в групата.
В работата си се ръковадя от основните ценности и
принципи на етичния кодекс на общността, а именно:
Детството е изключително важен период от живота на
човека. Семейството е най-естествената среда за
равитието на детето. Всяко дете притежава неповторима
уникалност и стойност. На всяко дете е гарантирано
правото на свобода на изразяване и на мнение, свобода на
мисълта и право да ги изразява свободно. Тези принципи
обсъждаме с децата и техните родители. Акцент в моята
работа е формиране на гражданско самосъзнание у
децата, позитивни прояви , екипност и други.
Преобщаване на децата към общочовешките и
национални ценности, добродетели , култура и
традиции.

Приложения доказателства част 2 т.4

ЧАСТ 3 МАТЕРИАЛИ , ПРЕДСТАВЯЩИ ПОСТИЖЕНИЯТА
МИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ
1. СОЦИАЛНА И ГРАЖДАНСКА КОМПЕТЕНТНОСТ/работа с
участниците в образователния процес/
Активно участие в организирането и провеждането на занимания по интереси ,
допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в ПУВ.
Старая се за осигуряване на оптимално време за учене /чрез игра/. Осигуряване на време за
изучаване на учебния материал и покриване на нормативините изисквания.
Минимализиране прекъсването на учебния процес .
Осигурявавне на екипна подкрепа и съгласуваност.
Активно взаимодействие с родители – ежедневни консултации.

Работни групи и комисии в които участвам:
-Комисия по Даренията.
-Комисия по Етика.
-Комисия за разглеждане на картите за оценка на непедагозите за учебната 2020/2021г.
-Комисия за превенция и закрила на деца в риск от насилие.
-Комисия в Екипа за Обхват.
-Синдикална организация при ДГ №169 – касиер.
ДОКАЗАТЕЛСТВА:
Протоколи , Константивни протоколи от проверки и др. Съхраняват се в класьори
при Директора.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: екскурзии и развлечения

2020г.

2019г.

2018г.

2019г.

2018г.

2019г.

2019г.

2019г.

2019г.

•2. ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ДЛЪЖНОСТТА
•Опазване живота и здравето на децата
•Методическа подготовка
•Работа в екип
•Отговорност , коректност и лоялност
•Организационни способности
•Водене документацията на групата
•Много добра комуникация с родители и деца

БЛАГОДАРСТВЕНИ ПИСМА
От:
-Деца, родители

2017г.

2021г.

4 ЧАСТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ
ИЗИСКВАНИЯ И ПОСТИЖЕНИЯ , ПРИЕТИ НА ПЕДАГОГИЕСКИ СЪВЕТ
1.

2.

3.

4.

5.

Използвам различни техники и стратегии на оправление на
поведението на децата . Подготвям електронни материали и уроци.
Изработвам и прилагам свои дидагтически средства за постигане на
по – високи образователни резултати на децата с които работя.
Участвам в информационни и публични дейности на ДГ №169
“Коледарче” и се старая да допренеса за доброто име на
институцията.
Участвам в изпълнението на проекти в приоритетни за
институцията направления съответствие със стратегията за развитие
и в сътрудничество с партньори на образователното заведение.
Старая се да изпълнявам точно , прецизно и в срок задачите,
поставени от директора.
Притежавам умения за работа под напрежение и успешно се справям
с кризисни ситуации от различен характер. В ситуация на извън
редна епидемиологична обстановка използвам “подкрепящ” стил на
взаимодействие с децата , родителите и колегите си.

1. Участие в проект “Равенство между
момичетата и момчетата още от ранно детство
– в преучилищна възраст”
2. “Развитие на компетентности за
деконструиране на предразсъдъци по
отношение на равенството между половете”.

Участие в проект “Образование за утрешния ден”

Да засадим нашата билкова градина.

МАТЕРИАЛИ , ДОКАЗВАЩИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ МИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДА
2017Г. – 2021Г.
Игри и ситуации

Творим в детската градина – 2017 – 2021г.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Самоусъвършенстването е нещо , което всеки сам избира за себе си.
Работата ми като учител ме кара всеки ден да допълвам своите знания и да
усвоявам нови. Учене през целия живот е не само програма , но и начин на
живот. Бъдещите ми планове са свързани с :
1. Запознаване с нови идеи , практики и инициативи, свързани с
предучилищното възпитание.
2. Компютърен курс за придобиване на по големи умения и други софтуерни
програми свързани с учебната дейност.
3. Повишаване на квалификацията ми като учител.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ
•Считам , че съм организиран и позитивно мислещ човек. Зачитам и уважавам чуждото
мнение.
•Старая се да бъда иновативна и креативна в процеса на работа с деца.
•Умея да комуникирам , да мотивирам и уважавам децата.
•Осигурявам спокойна и уютна среда , защото за мен е изключително важно детето да
пристъпва прага на детската градина спокойно и с желание.
•Имам умения за работа в екип и съблюдавам принципите на лоялност и коректност.

Моето мото е:
Един учител знае, че ако
изгражда с любов и
истина , онова, което
изгради , ще трае вечно.

