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Част I. ОБЩИ ДАННИ

1. ОБРАЗОВАНИЕ
 Образователно-квалификационна степен 

СУ „Св.Кл. Охридски,гр.София 2011г. 
Предучилищна и начална училищна педагогика
Магистър - педагог

 Професионална квалификация
 ШУ „ Епископ Константин Преславски“ Педагогически 

Факултет специалност-класическа музика

 ПКС – ДИУУ, 2021г. III- ПКС

 Квалификационни курсове
Вътрешноинституционални – 64 ак.часа

(протоколите се съхраняват от Директора)

Задължителни – 8бр.кв.кредита
(Копия от сертификатите се съхраняват в личното ми дело)





2. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ/УЧИТЕЛСКИ СТАЖ, 
БРОЙ ГОДИНИ

Общ брой учителски стаж –14 години 

 ЧНУ– „Ерих Кестнер“ –7 години, учител

ДГ № 169 „Коледарче“ – 7години,старши учител



3. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Според моята философия на преподаване и 
образованието като цяло, считам че индивидуалния 
подход спрямо децата, с цел всяко едно от тях да получи 
необходимите знания и умения.Организиране и 
провеждане на педагогическата си дейност в 
съответствие с изискванията към 
работата,нормативните  актове и образователни 
документи. Носене на отговорност относно грижата за 
здравето на децата.Контролиране спазването на 
съответната хигиена и безопасността на децата при 
прекия контакт с предмети,които могат да им 
навредят.Участие в различни организационни и други 
акции,които са пряко свързани със 
задълженията.Провеждане ежедневни занимания с цел 
придобиване на конкретни знания и умения от страна на 
децата.



ЧАСТ II. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ 

НА УСВОЕНИТЕ ЗНАНИЯ И ПРИДОБИТИТЕ УМЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ / ОТГОВОРНОСТИ НА 
УЧИТЕЛЯ

1. Планиране

Основата за прилагане на компетентностия подход е заложена в държавния образователен стандарт за 
общообразователна подготовка и съответно в новите учебни програми по всички учебни направления –
чрез посочените очаквани резултати от обучението под формата на компетентности,чрез приложеното 
разпределение на различните теми,чрез насоките за специфични методи и форми на оценяване и чрез 
примерните дейности,които подпомагат придобиването на ключови компетентности и осъществяването 
на междупредметни връзки. Учителите са тези,които имат задачата да реализират промяната чрез 
насочването на съдържанието на образованието към ключовите компетентности,чрез промяна на 
методите и подходите.

 Аз се стремя да включвам всички деца в познавателния процес, според техните 
потребности, като целта е развитие и напредък, формиране на умения и 
компетентности,  както за тези, които имат обучителни затруднения, така и за по-
изявените деца.Мотивиране и стимулиране на развитието и напредъка на децата и 
придобиване на ключови компетентности.В работата си често използвам 
мултимедийна дъска и презентации съобразени с особеностите на децата,учене чрез 
откриване ,видео уроци от образователното съдържание.

 Съобразявам се с годишния план на детската градина национални,официални и битови 
празници в България.

 Всяка година планираме изложба:рисунки,конструктивни модели,декоративни 
пана,фигури от пластелин с тях представяме творческия потенциал на децата от 
групата.





2. СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

 За всяка възрастова група изработваме заедно с 
децатаправила.Те стоят на видно място в групата и 
децата,особено в 3 група,сами съблюдават спазването 
им.Мотивирам ги като се старая да им създавам 
положителна нагласа още в началото на деня,чрез 
музика,песни и музикално–подвижни игри.Децата са 
водещи,а аз ги следвам в желанията им.Използвам 
индивидуален подход.

 Старая се във всяка ситуация да включвам всички 
деца,независимо дали са по–изявени или имат трудности 
при усвояването на учебния материал.

 Всеки ден използвам електронните учебници „Умни 
дечица“и други електронни ресурси на издателство 
„Изкуства“,дискове и клипчета с детски песни.Гимнастика 
сутрин е с музикални клипове и подходящи подвижни игри.

 В основните и допълнителните форми на педагогическо 
взаимодействие използвам презентации 
например:изобразителна,конструктивна дейност,природни 
дадености и забележителности.







3. ОБРАТНА ВРЪЗКА

 В работата си използвам диагностика по 
която оценявам децата за постигнатите 
резултати.  Използвам и различни  
дидактически тестове и задачи. Основата на 
оценката са зададени норми и изисквания 
(стандарти, програми)анализна входно и 
изходно ниво. Те служат за съпоставка с 
индивидуалните постижения. На всяко дете 
направената диагностика се прибира в 
портфолио за да се запознаят родителите с 
постиженията на децата. 

 Продуктите от дейността на всяко дете има 
стойност при проследяване на резултатите 
от образователния процес,защото е 
доказателство за хода на детското развитие.





Диагностика и интерактивни
методи при работа с деца.



4. УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА

 В началото на всяка учебна година запознавам децата и 
родителите с Етичния кодекс за работа с деца, 
обсъждаме, дискутираме , включваме клаузи от него в 
Правилата за работа в детската градина.В работата 
си се ръководя 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 
развитието на детето.

 - Всяко дете притежава неповторима уникалност и 
стойност. На всяко дете е гарантирано правото на -
свобода на изразяване на мнение. Формиране на 
собствени възгледи и право да ги изразява свободно. 
Тези принципи обсъждаме с децата и техните 
родители. Акцент в моята работа е формиране на 
гражданко самосъзнание у децата, позитивни прояви, 
екипност. Провеждаме здравни беседи, ситуации, 
разкриващи традициите в различните етноси.

ДГ №169 
,,Коледарче”

Група  ,,Усмивка”



Активно  взаимодействие на 
БДП





III. МАТЕРИАЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ПОСТИЖЕНИЯТА ми НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СПЕЦИАЛИСТ

1. СОЦИАЛНА И ГРАЖДАНСКА КОМПЕТЕНТНОСТ /работа с 

участниците в образователния процес/ 

 Активно участвам в работата на педагогическия съвет.

 Във връзка с изпълнението на Стратегията на 
ДГ“Коледарче“сремя се да разширявам сътрудничеството 
между ДГ и семейството при осъществяване на Държавно 
Образователните Изисквания.

 Старая се да давам конструктивни предложения за 
подобряване на учебно възпитателната работа.Засилване 
на възпитателната работа с децата с оглед пълноценно 
личностно развитие.

 Активно взаимодействие с родители-консултации.

 Осигурявам стабилност,ред и спокойствие.

 Работни групи и комисии в които участвам:

 1.Комисия  по Етика

 2.Комисия за изготвяне на Правила за Изготвяне на 
УДОСТОВЕРЕНИЕ за задължително предучилищно 
образование на децата от подготвителните групи в края 
на предучилищното образование.





2. ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДЛЪЖНОСТТА

 1. Опазване живота и здравето на децата

 2.Работа в екип

 3.Методическа подкрепа

 4.Организационни способности

 5.Отговорност,коректност и лоялност

 6.Водене документацията на групата

 7.Добра комуникация с родители и деца

 8.Изпълнявам отговорно и ефективно 
професионалните си задължения.



Благодарствени писма 

 от:

- Родители от IV гр.2019г.

,,Животът е пред нас и ще 
имаме много нови 
учители,приятели и 
срещи.Но вие сте 
първите,които четири 
години ни 
учихте,възнаградихте ни с 
търпение и любов”.



IV. МАТЕРИАЛИ ОТ УЧАСТИЕ В 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ФОРУМИ

Материали от участие

Материали от участия от задължителна клалификация с 

присъдени клалификационни кредити.

Дигитални компетентности в детската градина-удостоверение.

Управление на качеството в образователната институция–

същност,принципи,цели,изисквания,реализация-удостоверение.

Емпатията в педагогическото взаимодействие в мултикултурна 

среда-удостоверение.

„Мотивация на работното място и развитие на екипната работа“–

семинар обучение.

Новости в закона за предучилищното и училищното образование-

сертификат.

Училищното и предучилищното образование–реалност,иновативни 

подходи и перспективи-удостоверение.

Професионално учителско и детско портфолио-удостоверение.

Интерактивна детска градина-удостоверение.

Иновативни практики за подобряване взаимоотношенията с 

родителите-удостоверение.



БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

 1. Придобиване на II ПКС

 2.Компютърен курс за придобиване на по 
големи умения и други софтуерни програми 
свързани с учебната дейност.

 3. Участие в квалификационни курсове



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.

 Имам умения за работа в екип и съблюдавам принципите 
на лоялност и коректност.

 В заключение на така представените материали в моето 
портфолио,се стремя в работата си да изпълнявам 
стриктно служебните си задължения във връзка с 
нормативните документи в сферата на предучилищното 
образование.

• Моето мото е:
„Всичко ,което наистина трябва да знам,за да се науча
как да живея,как да правя,как да се държа съм научила
в детската градина.
Мъдростта не е горе на върха,където блести заветната диплома,а там в 
пясъчника на детската площадка,в предучилищната група“

Робърт Фулъм


















