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Част I. ОБЩИ ДАННИ
1. ОБРАЗОВАНИЕ

Образователно-квалификационна степен
СУ“Свети Климент Охридски“, ФНПП
Социална педагогика- бакалавър
СУ“Свети Килмент Охридски“
Специалност: Предучилищна и начална педагогика Магистър
Професионална квалификация – Учител
ПКС – ДИУУ-4 ПКС 2020г
Професионална педагогическа специализация за 3 пкс
„Иновации в Образованието“ -21.01. 21г.
Квалификационни курсове
Вътрешноинституционални – 64 часа
Задължителни – 11 бр. кредита

Дипломи

Професионална квалификация
4 ПКС

Професионална
специализация за 3 ПКС

2. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ/УЧИТЕЛСКИ СТАЖ
БРОЙ ГОДИНИ
Общ брой учителски стаж – 11г и
ДГ169,,Коледарче’’– 11 години, учител
къде

колко години

длъжност

 ДГ 169,,Коледарче’’- 11 години,

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

•

•
•
•

Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и
образно, на достъпен и разбираем език, да усъвършенства
постоянно знанията и опита си, да умее да приема съвети, да
приема критика. Работата с деца е призвание, мисия и голяма
отговорност. Моята философия на преподаване поставя в
центъра детето. Залагам на работата в екип.
Моето мото е : Заедно ръка за ръка откриваме света.
Усещам това, което правя като призвание и върша работата си с
удоволствие.
Стремя се да бъда добър пример за подражание на децата,
целата ми е да ги накарам да повярват в себе си и да развиват
своите способности и да не се предават пред трудностите, а да
опитват и да ги преодоляват. Всяко дете да е спокойно,
щастливо за да може успешно да навлиза в света.

Философия на преподаване
•

•

•

За мен винаги е голямо удоволствие , когато ги науча на нещо
ново и оставам удовледотворена и щастлива , когато те гордо
демонстрират своите умения и творчество повярвали в себе си ,
че могат. Обичам да запалвам в тях искрата и стремежът към
знание и любов към природата, хората и света , който ни
заобикаля.
Поради спецификата на професията ми , работа с най-малките
деца, се стремя да им поднасям учебният материал , интерсно
и максимално близко до техните възприятия и душевност ,
затова другият ми принцип на работа е да учим докато играем.
Децата са бъдещето и вярвам , че от мен, като техен първи
учител зависи , дали бъдещето ще бъде по-светло и добро и с
какви очи те ще погледнат и възприемат света около тях.
Затова в основата на всичко , което правя с тях стои любовта и
вярата в техните възможности.

Педагогически компетентности
• Успешна работа в екип, толерантност,
умения за справяне с конфликти
• Добри комуникативни възможности, водене
на кореспонденция
• Организираност и отговорност при
изпълнение на задачи
• Активно сътрудничество с родители за
създаване на благоприятна

ЧАСТ II. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА
УСВОЕНИТЕ ЗНАНИЯ И ПРИДОБИТИТЕ УМЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ / ОТГОВОРНОСТИ НА
УЧИТЕЛЯ

1.

Планиране

 Планирам тематичното разпределение по направления. В

зависимост от посещението на децата и при по дълго отсъствие
преструктурирам учебният материал. Правя всичко необходимо
децата да усвоят пропуснат материал.
 Планирам дейности за допълнителна подкрепа на личностното

развитие на децата-насърчавам ги за работа ,да покажат
усвоените знания.
 Планирам иновативни методи за диагностика на децата. Прилагам
компетентностния подход в работата си при придобиване на
ключови компетентности от децата по чл.77 ал.1 от ЗПУО

Стратегии и методи на
преподаване
1.Наблюдавам и контролирам
дейностите в групата,
поддържам и създавам
позитивна работна атмосфера.
2.Управлявам динамиката на
педагогическата ситуация, като
използвам индувидуланата и
екипната работа.
3.Избирам подходящи
дидактически материали
4. Спазвам и контролирам
спазването на книжовно –
езиковите норми на българският
език.

Изготвям правила на групата, запознавам децата с тях и ги уча да как
да ги спазват и да се самоконтролират

Материали за Педагогическа ситуация
“ Билките-вкусни и полезни”

Оценяване напредъка на
децата. Обратна връзка.
В работата си използвам различни средства
за оценка и самооценка на децата, чрез
подходящи дидактически задачи.
Анализирам резултатите от входното ниво на
децата.
Запознавам родителите с резултатите на
родтелски срещи и в ежедневният ни
контакт с тях.
Ежедневно родителите се информират за
развитието на дето , като поведение и
напредък или трудност в образователния
процес.
Когато има дете, което изпитва трудност с
дадена задача или образователно
направление , давам насоки на родителя как
заедно да преодолееем трудностите , които
изпитва детето,независимо в кое
направление.
Стремя се да поддържам връзката родителдете-учител.

Входно ниво

диагностика

Управление на групата
В работата си се ръководя от
основните ценности и принципи на
етичния кодекс на 169 ДГ “ Коледарче”
1. Детската градина да се превърне в
място , където се изгражда
сплотена училищна общност на
учители, деца и родители, които
работят заедно за това детството
на децата да бъде щастливо
Детството е един от най-важните
периоди в живота на човек, затова
акцент в работата ми е да
формирам у децата свободна и
мислеща личност, която има
гражданско самосъзнание и се
грижи за себе си и околните и
средата в , която живее. Учим се
чрез различни игри , беседи и
ситуации , как да бъдем
толерантни към различните, да
помагаме на по-слабите и да
уважаваме правото на всички за
достоен и пълноценен живот.
2. Създавам и окуражавам позитивни
прояви с положителен краен
резултата за всички деца от
групата.

Социална и гражданска
компетенстност.
Всяко дете в България има право да
реализира и развива своя потенциал в
интегрирана, здравословна и позитивна
среда , където да бъде подкрепяно от
родители и професионалисти .
Целта ми е да формирам здравословни
навици и етични норми на поведение
при възпитаниците ми. Да насърчавам
тяхното развитие , чрез участие в
различни форуми и събития , да си
взаимодействам с колегите и заедно с
тях да изграждаме една позитивна и
толерантна среда , където децата да
изграждат умения за общуване ,
състезателен дух и творчество.
Приобщавам и родителите , към
различни каузи , като ги включвам в
различни мероприятия заедно с децата.
Привтствам всеки един нов колега и се
стремя да му помогна с каквото мога ,
както и на мен са ми помагали, когато
постъпих за първи път на работа в
169 ДГ” Коледарче”.

Аз се храня здравословно

Спортен празник

Урок:Родител-Дете-Учител

МАТЕРИАЛИ ПРЕДСТАВЯЩИ ПОСТИЖЕНИЯТА
МИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ
•

•
•

Работата ми, като учител , често подлежи на различни видове проверки, през
месец март градината ни беше проверена от НИО и оценката към моята
работа беше много положителна и нямах забележки относно начинана на
провеждане на ситуацията и взаимодействието с децата.
Участвам редовно във вътрешните и външни квалификации и прилагам
иновативни педагигически практики.
Познавам и прилагам нормативната уредба за системата на предучилищното
образование , вклчително и документацията на 169 ДГ ‘”Коледарче” –
доказателствата за това се съхраняват при Директора на градината.

Сертификати
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.Сертификат – „Толерантни и етични отношения на работното място“
2.Сертификат – „ Новости в закона за предучилищното и училищното
образование“
3.Сертификат – „Нова епоха на мислене и действие. Организационна култура
и работа в екип“
4.Удостоверение – „Професионално учителско и детско портфолио“
5. Удостоверение – Иновативни практики за подобряване
взаимоотношенията с родителите“
6. Удостоверение – „Емпатия в ПВ в мултикултурна среда“
7. Удостоверение - „ Управление на качеството в образователната
институция“
8. Удостоверение – „Училищно и ПУ Образование – реалност, иновативни
подходи и перспективи“
9.Удостоверение – „Интеркултурна компетентност на учителя“
10.Удостоверение – „Интерактивна детска градина“
11.Удостоверение – „Дигитални компетентности в детската градини“

Доказателства към професионалните
изисквания и постижения

Копия на всички
сертификати и
удостоверения се
съхраняват в личното
ми досие в
169ДГ”Коледарче”

Сертификати и Удостоверения

Други професионални изисквания и постижения приети на педагогически
съвет на 169 ДГ “Коледарче”

•

•

•

•
•

1.Разработвам и прилагам собствени иновативни методи . Подготвям
електронни материали и уроци., Използвам различни техники и стратегии на
управление на поведението на децата.
2. Участвам в информационни и публични кампании и дейности на детската
градина на ниво район Красна поляна, допринасям за положителния имидж на
169ДГ”Коледарче – презентация на група „Слънце“ на сайта на детската
градина.
3. Участвам в разработването и изпълнението на проекти в приоритетни за
институцията направления в съответствие със стратегията за развитие и в
сътрудничество с партньори на Образователната институция.
4. Точно ,прецизно , коректно и в срок изпълнявам задачи поставени от
Директора.
5. Успешно предотвратявам и се справям в кризисни ситуции от раличен
характер, например – затварянето на Детските градини и бързо преорентиране
към дистанционно обучение и взаимодействие с родителите.

Урок на интерактивната дъска

Доказателства
• презентация група Слънце.pdf
• Разработвам онлайн уроци за
децата и ги пращам на
родителите , чрез
платформата Умни дечица.
https://dg.dechica.bg/lesson.html?
id=2347
Комуникирам ежедневно и повсяко време с родителите , чрез
специална група създадена в
платформата вайбър, там
отговарям на въпроси и
информирам родителите за
предстоящи събития.
Работя с електронен дневник.

Проект:” Образование за
утрешния ден”

Бъдещи планове
•Най-голямата удовледотвореност за мен са детските усмивки и благодарността на
родителите . Често ми се случва да срещна вече пораснали възпитаници , които ме
разпознават и тичат да ме прегърнат, това е най-хубавото в професията , която съм
избрала – Чистата любов и благодарност. Това ми дава сили да минавам през
всичките трудности , като например недоверие , обвинения и критика от страна на
родителите в началото или в дадена ситуция и да знам , че всяко едно усилие от моя
страна си заслужава. Ето това чувство , че винаги можем повече, искам да предам и
вярвам , че предавам на децата, които обучавам.
•Приемам ги , като мои деца и се стремя да дам всичко добро от себе си , все едно
са моите лични деца.
•Бъдещите ми планове за развитие в професията включват повишаване на
професионалната ми квалификация и придобиване на 2 ПКС и 1 ПКС.
•Стремя се един ден да управлявам детска градина, в която да мога да приложа
моите възгледи и идеи и те да хармонизират с родителите и децата , защото само
работейки заедно Учители и Родители ние можем да направим едно по-добро
бъдеще за всички нас. Детска градина, в която децата да са по-близо до природата ,
защото много от децата в големите градове в съвременните условия на живот са
лишени от това .
Мога да постигна всичко това само ако работя с любов, работя в екип и не спирам да
се самоусъвършенствам.

Самонаблюдение
•

•
•

•

В работата си се стремя да изпълнявам стриктно служебните и
професионалните си задължения. Прилагам иновативни методи на работа
във взаимодействието си с децата. Да учим докато играем и творим., да
формирам пълноценни бъдещи личности.
Стремя се да изграждам и поддържам връзката учител-дете-родител и всичи
заедно да работим върху развитието на детето.
Работя в екип с колегите и родителите , което е предопоставка , както за
моето самоусъвършенстване , като професионалист , така и за издигане
авторитета на 169ДГ” Коледарче” , район “Красна Поляна”
Обичам професията си, хората с които работя и всички предизвикателства
пред , които се изправям всеки ден в работата си с най-ценното и бъдещето Децата!

Диагностика

Снимки

Снимки- тържества
КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО

Баба Марта

Творчески проект:
“Аз мога да правя зимнина”

