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А. СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЛЪЖНОСТТА

ОБРАЗОВАНИЕ

• Образователно-квалификационна степен 

ЮЗУ „Неофит Рилски“ 1986 г.

Специалност - Предучилищна педагогика 

Образователно-квалификационна степен - магистър

• Професионална квалификация

Предучилищна педагогика

• ПКС – IV

• Квалификационни курсове

Вътрешноинституционални – 64 ч.

Задължителни – 11 бр. квaлификационни кредита



ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ/УЧИТЕЛСКИ СТАЖ

Общ брой учителски стаж – 41 години

• ДГ № 169 „Коледарче“ - 26 г. години старши учител

• ДГ № 43 – 10 години учител

• ДГ № 82 – 5 години учител



ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

Моят  успех се измерва с успеха на децата. 

 Детето е в центъра на възпитателно-образователния процес

 Всяко дете е различно и уникално. Има свой индивидуален темп на развитие, с 

който аз като педагог се съобразявам.

 Цялостно развитие на детската личност и ориентирането й към общочовешки 

добродетели

 Придобиване култура на поведение 

 Развиване потенциала на детето

 Всяко дете има правото да изказва своето мнение, както и да приема мнението и 

гледната точка на другите.

 Активно взаимодействие с родителите като страна във възпитателно-

образователния процес.



Б. ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И КРИТЕРИИ ПО ТЯХ

I. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване   
и управление на групата 

1. Планиране

Разпределя ритмично учебното съдържание, като предвижда възможности 
за преструктуриране и го съобразява с интересите на децата

Познавам ДОС за предучилищно образование. 
Планирам дидактическата си работа за 
Практическото изпълнение на заложените 
цели на обучението и за постигане на очакваните 
резултати. Организирам работата си в рамките 
на основните и  допълнителните форми на 
педагогическо взаимодействие. Разпределям 
времето за изпълнение на задачите. При необходимост 
преструктурирам учебния материал в зависимост от 
интереса на децата, напредъка или трудностите. 
Целта на преструктурирането е да постигна 
по-голяма гъвкавост, ефективност и свобода 
в процеса на обучение. Преструктуриране се 
наложи  и поради затварянето на детските 
градини  през месец март 2021 г. заради Ковид епидемията. 
Предвидените педагогически ситуации по 
образователните направления бяха проведени през месец април.



Планира дейности за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното 
развитие на децата
• Участвам в екипа за подкрепа на личностното развитие.

• Участвам в екипна работа с ресурсния учител.

• Общата подкрепа за личностно развитие осигурявам за всички деца, съобразно индивидуалните им 
потребности. Тя е насочена към развиване на потенциала на всяко дете. Осигурявам подходяща 
физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им.

• Организирам занимания по интереси, осигурявам разнообразни материали за тях.

• Грижа за здравето.

• Осигурявам дидактични игри и материали.

• Поощрявам с морални и материални награди.

• При превенция на обучителните затруднения привеждам допълнителна индивидуална работа за 
познавателно и езиково развитие.

• Планове за обща и допълнителна подкрепа.

• В групата има две деца със СОП. Като член на екипа за личностно развитие участвам в срещи с 
родителите на тези деца, в набелязване на мерки за работа с тях.

• Отчела съм силните и слабите страни на тези деца. Провеждам индивидуална работа с тях.

• Иновативни методи на преподаване в областите от чл. 77

• Използвам методи, в които се измества центъра от учителя към децата. Учебното съдържание не се 
поднася в готов вид от мен, а на децата предоставям информация, въз основа на която те достигат  
самостоятелно до изводи, развива се креативността, създават се по-добри взаимоотношения между 
децата, умения за презентиране на своята работа, да се оценяват и самооценяват.

• Методи: ролеви игри, разиграване на реални сценарии, ситуации за овладяване на различни умения.





Планиране и използване на иновативни 
методи за преподаване/диагностика и за 
оценяване на резултатите на децата. 
Прилагане на компетентностен подход в 
работата по придобиване на ключови 
компетентности от децата /чл. 77, ал.1 от 
ЗПУО/
• В работата си съчетавам традиционни и интерактивни 

методи. Използвам интерактивен дисплей, за разгръщане 
на пълноценен учебен процес, ориентиран към детето, 
стимулиране на детската активност, креативност и 
наблюдателност. Стремя се да включвам всички деца в 
учебния процес, за формиране на умения и 
компетентности, развитие и напредък. Използвам 
интерактивни методи на преподаване, платформата 
„Умни дечица“, ролеви игри, образователни 
игри,стимулиращи умственото развитие, говора, фината 
моторика, въображение и придобиване на ключови 
компетентности.

• Прилагам компетентностен подход в работата  си,като 
фокуса на обучението се променям от преподаване на 
знания към овладяване  на ключови компетентности и 
развитието на способности за решаване на проблеми.

• Творчески игри , магнитен танграм,игри за предизвикване 
на взаимен интерес, позитивна самооценка, 
междуличностно общуване.

ситуации по математика в I и IV група

2020 г., IV група
ситуация по български език



2. Организиране и управление на образователния процес

Наблюдава и контролира дейностите в групата, създава и 
поддържа позитивна работна атмосфера, с цел постигане 
на планираните резултати

• Стремя се да прилагам поведенчески модел на общуване с децата,като ги 
подкрепям ,стимулирам,окуражавам за включване в дейност.

• Съвместно с децата обсъждаме правилата за живота в групата. 
Съществуването на общи правила и тяхното спазване възпитават у 
децата отговорно отношение и развиват самоконтрола върху 
собствената им дейност.Те осъзнават необходимостта от спазване на 
правила,в чието изработване са взели участие,а не са наложени от 
възрастния.

• Правилата са ясни и позитивни,съдействат за повишаване културата на 
общуване и спазване  нормите на вербална и невербална комуникация. 
Създавам позитивна  работна атмосфера,децата се чувстват спокойни и 
посещават с желание детската градина.Осигурени са много дидактични 
материали, материали за дейност по интереси,съобразени с 
потребностите на децата. Разпределям времето за изпълнение на 
задачите, така че да се осъществят в максимална степен целите на 
обучението. 

• Търся сътрудничество с децата и във времето на педагогическите 
ситуации,създаване на доверие и положителна атмосфера.Личностно 
ориентираното общуване е основно средство за емоционалното 
благополучуе на детето и личностното му развитие.

2019 г., рисуване, III гр.

2021 г., Правила на I група



Управлява динамиката на урока/педагогическата ситуация 
като използва възможностите на индивидуалната и екипната 
работа, на междупредметните и вътрешно предметните 
връзки и интерактивните методи на обучение
• В  организиране на педагогическата ситуация се съобразявам с нивото на 

групата и с индивидуалното развитие на всяко дете , както и с неговия 
потенциал. Затова прилагам индивидуален подход и индивидуална 
работа с децата. Реализирането на задачите на ситуацията само чрез 
фронтални и игрови методи е невъзможно в пълна степен. Необходимо е 
да се осигури цялостно развитие на детската личност. Необходима е 
екипна работа с децата и то в динамични екипи, в които се сменя 
състава. Децата попадат в различни екипи, взаимодействат и общуват, 
договарят се, мотивират се за постигане на обща цел. Пр. Децата 
работят по проект“Билкова аптека“

Избира подходящи дидактически материали, включително 
създадени от него.
• В работата си използвам  дидактични материали, съобразени с темите, 

електронни ресурси, съответстващи на целите на съответната 
ситуация, както и с възможностите и интересите на децата. 
Изработвала съм дидактични игри за теми по околен свят, игри по БДП, 
по български език, образци по изобразителна дейност. Използвам 
презентации по различни теми, включително създадени от мен.

Спазва и контролира спазването на книжовноезиковите 
норми на българския език
• Проявявам взискателност и критичност по отношение на спазването на 

книжовноезиковите норми на българския език, овладяване и прилагане на 
компетентности определени от ДОС. Овладяването на българския 
книжовен език и прилагането на книжовните норми осъществявам не 
само в направление Български език и литература, но и във всички 
останали направления и в допълнителните форми на педагогическо 
взаимодействие и в процеса на общуване. 

• Това е констатирано в протоколи от проверки на директора и доклад на 
инспектиращи от НИО, които посетиха ситуация по български език. 
/Съхраняват в кабинета на директора./



Собствени дидактични и 
електронни материали



3. ОЦЕНЯВА НАПРЕДЪКА НА ДЕЦАТА, ОРИЕНТИРАНОСТ КЪМ РЕЗУЛТАТИ

Използва подходящи средства за 
диагностика или проверка и оценка на 
постигнатите от децата резултати и 
запознава родителите с тях.

• За диагностика и оценка на постигнатите резултати 
от децата използвам обсервационни методи  –
наблюдение на определени характеристики от 
ежедневието им, обследвам дейността и 
поведенческите им реакции. Анализирам 
резултатите от дейността им /изобразителна, 
познавателна, игрова, речева, физическа/. Събирам и 
анализирам продукти и резултати от дейността на 
децата, които съхранявам в детското портфолио. 
Със същинският мониторинг установявам равнището 
на уменията и компетентностите на детето в 
началото и в края на учебната година и 
съответствието им с очакваните резултати според 
държавния образователен стандарт. Използвам 
задачите за диагностика от познавателните книжки.
В таблици се отразяват обобщените резултати .

• Използвам различни средства и подходи за 
насърчаване на напредъка на  децата. В работата си 
използвам табло за самооценка, на което децата 
сами оценяват  постигнатите резултати в 
педагогическите ситуации.

• Родителите се запознават с резултатите от 
входящата и изходяща диагностика, както и с 
мерките набелязани за насърчаване на напредъка и 
подобряване на резултатите. Осъществяваме лични 
срещи с родителите, както и чрез вайбър, електронен 
дневник.

Табло за самооценка



Анализира нивото на усвоените 
компетентности от страна на децата 
при вътрешно и външно оценяване и 
осигурява необходимата подкрепа за 
личностно развитие

• При оценяване на нивото на усвоените 
компетентности от децата при направена 
диагностика-входно ниво проследявам 
напредъка и установявам областите, в които 
детето има нужда от подкрепа.

• При анализ на резултатите от входно ниво и 
установяване на деца е ниско ниво на 
постижения, предоставям дейности по обща 
подкрепа  за обучителни затруднения. 
Планирам индивидуална работа с тези деца по 
различни направления, в зависимост от 
потребностите им и за преодоляване на 
трудностите и изоставането им. 
Предоставям ИКТ ресурси, дидактични 
материали, дидактични упражнения, 
допълнителна работа по определени теми, за 
преодоляване на дефицитите.

Планиране на индивидуална работа с допълващи 
педагогически ситуации и план за обща подкрепа



Осигурява информация за индивидуалното 
развитие и за постигнатите резултати, 
предлага мерки за подобряването им и 
информира родителите.

• В началото и в края на всяка учебна година провеждам 
диагностика на постиженията на децата. За 
напредъка и постиженията на децата , за участието 
им в учебния процес редовно разговарям с родителите, 
провеждам индивидуални консултации в определени 
дни.

• Родителите се запознават с резултатите от 
входящата и изходяща диагностика,за развитието  на 
децата и участието им в образователния 
процес,както и с мерките набелязани за насърчаване на 
напредъка и подобряване на 
резултатите.Осъществяваме лични срещи с 
родителите,разговори,родителски срещи, 
индивидуални консултации,както и чрез вайбър и 
електронен дневник.

• За дете от групата със СОП и обучителни 
затруднения,при което са констатирани  пропуски  
имам изработен план за допълнителна подкрепа и 
индивидуална работа с него. С плана са запознати 
родителите.                                                                                                            

Информация за индивидуалното развитие, 
постигнатите резултати и мерки за подобряването им



4. УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА

Ръководи децата и споделя отговорността за 
тях в съответствие с етичния кодекс на 
общността

• В работата си се ръководя от основните принципи и 
ценности, ориентирани към интереса и мотивацията 
на детето, към възрастовите и социални промени в 
живота му. Всяко дете има право на закрила и да се 
защитят по най -добрия начин интересите му. 
Работата ми с децата се основава  на съвременните 
знания за детското развитие и познаване на 
индивидуалните особености  на всяко дете. Разбирам и 
уважавам уникалността на всяко дете, създавам 
безопасна и здравословна среда, която да стимулира 
социалното, емоционалното и физическо развитие.
Прилагам принципите на хуманизъм и толерантност, 
равен достъп до качествено образование,
равнопоставеност на всички деца.

• Отнасям се с уважение към родителите, информирам ги 
за начина по който работя с децата, с напредъка  и 
постиженията им.

• Стремя се да възпитавам в дух на приятелство,
толерантност и взаимопомощ.

Занимания по интереси 

Тържество в детската градина 



Възпитава и формира гражданска 
позиция, окуражава позитивните 
прояви, взаимната подкрепа и 
стремежа към общ краен резултат
• За да се формира гражданска позиция у децата 

те трябва да усвоят социални знания и умения. 
В работата си се стремя да подпомогна 
личностното и социално развитие на децата, 
ориентирането им в някои основни техни 
права /дом, семейство, образование, 
здравеопазване/, както и задълженията им. 
Стремя се да поставя основата на ценностна 
ориентация за гражданско 
поведение,отстояване на позиции,готовност 
за участие в живота на детската 
общност,правила за съвместен живот с 
другите. Да отстояват общочовешки 
ценности, да осъзнаят и ценят своята 
културна идентичност. Работя за това 
децата да могат да изказват свободно 
мнението си, но да изслушват и мнението на 
другите, да развиват умения за общуване и 
работа в екип. За осъществяване на тези цели 
провеждам разговори, педагогически ситуации 
за възпитаване на уважение към българската 
исторически събития и национални герои, 
дидактични игри, ролеви игри, презентации. 
Стремя се да приобщавам децата към 
българските традиции и обичаи, запознавам ги 
с народни носии, занаяти като за това съм 
организирала тържества по случай Коледа, 
Лазаруване, Великден.

III група, Лазаруване

Запознаване с правилата за 
безопасност на движението

IV група, Коледуване



II. СОЦИАЛНА И ГРАЖДАНСКА КОМПЕТЕНТНОСТ: работа с участниците в 
образователния процес и със заинтересовани сттрани, участие във 

формирането на образователни политики и изпълнение на дейности за 
реализирането им

Изработване на мартеници с  
участието на родители

Участва в разработването и/или изпълнението на 
стратегията за развитие на институцията

• Участвам активно в дейности, свързани с изпълнение на 
стратегията за развитие на институцията, за утвърждаването и 
като хуманна, функционална и позитивна образователна среда, 
осигуряваща равен старт  и качествено предучилищно образование 
на всички деца. В съответствие със стратегията работя за 
придобиване от децата на компетентности, необходими за 
успешна личностна реализация, активна гражданска позиция, 
подкрепа на всяко дете в в съответствие с възрастта, 
потребностите, способностите и интересите му.

Има ефективна педагогическа комуникация с оглед 
положително въздействие върху децата, като 
активно участва в работата на педагогическия съвет

• Поддържам конструктивни професионални взаимоотношения с 
колеги, обменям идеи и работя съвместно с тях, взаимодействам с 
родители с цел пълноценно развитие и подкрепа на всички деца. 
Търся подкрепа за подобряване резултатите  им. Ангажирам се с 
изпълнение на допълнителни задачи. Оказвам подкрепа на по-млади 
колеги, в разработване на ситуации, план конспекти, избор на 
различни методи на обучение.



Участие в комисии:

• Екип за вътрешно-институционална 
квалификация.

• Участие в Етична комисия
• Активно участие в организирането и 

провеждането на състезания, конкурси, концерти, 
занимания по интереси или на допълнителните 
форми на педагогическо взаимодействие в 
предучилищното образование

• Активно взаимодействие с родителите  
• Екип за подкрепа на личностното развитие.
• Екип за оценяване на труда на учителя
• Екип за обхват на децата от предучилищна 

възраст
• Активно участие в работата на педагогическия 

съвет 
• Участие в комисия за извършване на приема на 

деца за учебната 2020/2021 г.
• Участие в стратегията за развитие, в 

подобряване на МТБ, библиотека и др.
• Водене на задължителна документация -

Летописна книга
Летописна книга



Активно участва в организирането и 
провеждането на състезания, 
конкурси, концерти, занимания по 
интереси и допълнителни форми на 
педагогическо взаимодействие в 
предучилищното образование

• Участвала съм в организиране на спортни 
празници. Съдействала съм при организиране на 
концерти с участието на деца от групата ,във 
връзка с честването на Денят на народните 
будители и др. празници.Осигурявам 
разнообразни материали  в кътовете за 
занимания по интереси,като се съобразявам с 
интересите на децата-изобразителни
материали,платове,прежди,природни 
материали,с цел стимулиране на детското 
творчество и развитие на потенциала на всяко
дете.

• Допълнителните форми на педагогическо 
взаимодействие планирам за разширяване и 
усъвършенстване на отделните 
компетентности и допринасят за 
личностното развитие и за разнообразяване на 
живота на децата. Организирам предметната 
среда,чрез която да провокирам 
самостоятелна дейност и активност на 
децата-настолни игри, игри-
драматизации,развлечения,наблюдения на 
околната среда.Провеждала съм изнесено 
обучение извън детската градина-„Златна 
есен“ –проведено в близкия парк,уроци при 
посещение в Националния исторически 
музей,грънчарско ателие и др. Спортен празник и куклен театър



Занимания по интереси и допълнителни форми на педагогическо 
взаимодействие

В библиотеката на детската 
градина

Посещение на Национален исторически музей и парк „Камбаните“



Активно взаимодействие с 
родителите. Участва в дейности на 
национални, областни, общински 
комисии, свързани с разработване и 
изпълнение на основни 
образователни политики или проекти
• Активно взаимодействам с родителите с  цел 

да ги привлека като страна в образователно –
възпитателния процес. Предоставям им 
информация за постиженията на 
децата,напредъка им или 
затрудненията.Организирала съм спортни 
празници с родители на децата от групата, 
тържества, ден на отворените врати, 
съвместно рисуване и апликиране на тема 
„Рисувам есента с мама и татко“, изработване 
на мартеници и сурвачки.

• Поддържам ефективна комуникация с родители 
на деца със СОП за справяне с проблемите.

Подпомага методически и 
организационно млади новоназначен 
учители
• Оказвала съм помощ при изготвяне на план-

конспекти, избор на дидактични материали и 
интерактивни методи.



Резултати от проверки и препоръки

Работата ми като учител, често подлежи на различни видове проверки. 

• През месец ноември 2019 г., по време на проверка от директора в 
педагогическа ситуация по математика на тема: „Познавам числата“ 
бяха направени следните констатации:

- Използвани са методи – игра, беседа, упражнение, демонстрация.
- Използвани са интерактивни методи.
- Децата проявяват активност, наблюдателност, сравняване,            

подреждане на обекти.

• След инспектиране от НИО на 15.03.2021 г.  на ситуация по български език 
бяха направени следните констатации:

- Педагогическата ситуация е добре структурирана, ясна и обоснована.
- Използват се фронтална, индивидуална и групова организация на 

педагогическото взаимодействие, както и словесни, нагледни и практически 
методи на преподаване, осигуряващи формиране на ключови 
компетентности.

- Чрез използване на интерактивен дисплей от учителката и децата се 
изведе на преден план комплексната реализация на речевото развитие.

- Прилагат се иновативни педагогически методи и форми, използва се 
минал опит за надграждане, включват се компоненти за възпитателно 
въздействие.

- Изграждат се връзки между различни образователни направления.
- Провежда се ефективна диференцирана работа с дете със СОП. 

/Докладът се съхранява при директора./

2019 г. Констативен протокол,
проверка от директор



Резултати от проверки и препоръки

2021 г. Доклад от инспектиране от НИО

Инспектиране 2021г.– педагогическа ситуация по български език



III. Други професионални
изисквания за изпълнение на 
длъжността

Оценява професионалното си 
развитие, както и необходимостта
от повишаване на квалификацията
си по теми, свързани с 
приоритетите и развитието на 
институцията и има
задължителните квалификационни 
кредити

За осъществяване на глобалната цел залегнала
в Стратегията за развитие на детското
заведение - повишаване качеството на 
образованието чрез използване на различни
образователни иновации, иновативност и 
ефективност в организацията на 
образователния процес е необходимо 
повишаване на квалификацията по теми, 
свързани с осъществяването на тази цел. 
Участвала съм в квалификационни форми в 
атестационния период - 160 академични часа с 
10 квалификационни кредита. 
/Удостоверенията се намират в личното ми  
досие, което се съхранява при директора/

Удостоверения за придобита допълнителна квалификация



Професионално изпълнява задълженията си съгласно 
длъжностната характеристика, участва във форми на 
вътрешноинституционалната квалификация, прилага 
иновативни педагогически практики
Ефективно изпълнявам задълженията си. Познавам 
задълженията си произтичащи от длъжностната ми 
характеристика. В срок изпълнявам поставените задачи. 
Спазвам вътрешните правила. Обогатявам знанията си чрез 
самоподготовка и редовно участие във форми на 
вътрешноинституционална квалификация. Усвоените нови 
знания се стремя да прилагам в практиката си. /Темите се 
намират в класьор при директора/

Познава и прилага нормативната уредба за системата на 
предучилищното и училищно  образование, включително 
и документацията на институцията  
Отговорно и в срок изпълнявам задълженията си по водене и 
съхраняване на документите на институцията, с които 
работя. Познавам и прилагам нормативни документи, които 
регулират системата на предучилищното и училищно 
образование  
• Закон за предучилищното и училищно образование; 
• Наредба 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти;

• Стратегия на Европейския съюз за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж;

• Национална програма за закрила на детето;
• Конвенция на ООН за правата на детето; 
• Наредба за приобщаващо образование;
• Стратегия за учене през целия живот. План за вътрешноинституционална квалификация

Длъжностна характеристика



IV. Допълнителни професионални изисквания и постижения, приети 
на педагогически съвет
Разработване и прилагане на собствени иновативни методи и/или 
дидактически средства/ресурси за постигане на по-високи 
образователни резултати на децата, с които работи. Подготвяне на 
електронни материали и/или уроци. Използване на различни техники и 
стратегии за управление на поведението на децата.
• При интерактивните методи процесът на обучение се осъществява в 

условията на постоянно активно взаимодействие между децата и 
учителя, които се явяват равноправни участници в учебния процес. 
Равностойно си партнираме с децата, те проявяват по-голяма 
активност. Методи, които използвам са: евристичен разговор с 
въпроси, насочващи към самостоятелно достигане на верен отговор, 
дискусии „Мозъчна атака“, игра „Интервю“, „Верига“, „Минута за 
говорене“, „Довърши изречението“

• Използвам още презентации, включително изработени от мен, 
платформа „Умни дечица“.

Презентации



Участие в информационни и публични дейности на 
институцията и принос за положителния й имидж.
• Участвам във всички дейности, насочени към 

популяризиране на дейността на детската 
градина, всички тържества, концерти, конкурси 
за детска рисунка. Участвам в изготвянето на 
презентация на групата за сайта на детската 
градина. За мен най-големият ми принос за 
издигане имиджа е работата ми с децата, 
оценката на проверяващите и признанието на 
родителите.

Разработване и/или участие в изпълнението на 
проекти в приоритетни за институцията направления в 
съответствие със стратегията за развитие и в 
сътрудничество с партньори  на образователната 
институция.
• Участвам в проект „Образование за утрешния 

ден“. Целта на проекта е повишаване 
качеството на предучилищното образование и 
осигуряване цялостно развитие на детската 
личност, чрез прилагане на иновативни 
образователни практики.

• Участвам в проект „Активно приобщаване в 
системата на предучилищното образование.“ 
Проектът цели разширяване достъпа до 
предучилищно образование на деца от уязвими 
групи. Участвам и в екип за обхват и включване в 
образователната система.

Карта за участие в проект



Точно, прецизно, коректно и в срок изпълнение 
на задачи, поставени от директора
• Ефективно изпълнявам отговорностите си, в 

срок изпълнявам поставените задачи, справки, 
доклади.

• Изпълнявам поставените ми задачи във връзка 
със заместване на директора при негови 
отсъствия /Заповедите за заместване се 
намират при директора/

Успешно предотвратяване и справяне с 
кризисни ситуации от различен характер. 
Умение за работа под напрежение. Използване 
на „подкрепящ“ стил на взаимодействие с 
децата, родители и колеги
• При възникване на критични ситуации 

традиционните методи са трудни за 
прилагане. Имам натрупан опит в работата си 
и се справям с различни възникнали ситуации. 
Запазвам самообладание, притежавам 
психическа устойчивост за справяне в критична 
ситуация. 

• Необичайна ситуация е и работата в условия 
на Ковид епидемията. Във времето, в което 
детската градина не работеше, поддържах 
контакт с родителите по телефон, вайбър, 
електронен дневник. Оказвах подкрепа, 
изпращах електронни материали, разработени 
ситуации,                                                                                                                    
презентации, материали от платформата 
„Умни дечица“.

Дистанционно обучение



САМОНАБЛЮДЕНИЕ
• В ежедневната си работа се стремя да използвам нови стратегии на преподаване и 

интерактивни технологии, да привличам родителите като страна в образователно-
възпитателния процес, създавам позитивна атмосфера, развиваща среда, осигурявам 
условия за развитие на всяко дете. Работя активно за напредъка и преодоляване на 
изоставането на деца със СОП в групата. Стремя се да повишавам квалификацията си. 
Уважение към детската личност и разбиране са в основата на взаимодействието ми с 
децата.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ
• Изучаване на добри и иновативни практики;

• Квалификация по ИТ;

• Участие в квалификационни курсове.



Благодарствени писма 


