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Дати Име и вид на образователната 

институция

Наименование на придобитата квалификация

1999–2004

2004-2007

2007-2008

2017-2019

ПГХХВТ „Д.И.Менделеев“

ВСУ „Черноризец Храбър“

ВСУ „Черноризец Храбър“

ШУ „Еп. К. Преславски“ 

Трета степен на професионална квалификация „Химични технологии“

Бакалавър по Стопанско управление

„Мениджмънт на туризма“

Магистър по Стопанско управление

„Управление на международни бизнес проекти“

Предучилищна педагогика 

Иновации в предучилищното образование 

Дати Заемана длъжност Име на работодателя

2018 – днешна 

дата

Учител „детска градина“ ЧДГ Мечтатели, Варна, 

България

2016 – 2018

2012 – 2016

2008 - 2012

2006 – 2008

Директор на Център за работа с 

деца и техните семейства

Гл.специалист „Връзки с 

обществеността и протокол“

Гл.специалист „Туризъм“ 

Телецентър-мениджър

Община Аврен, област Варна

Община Аврен, област Варна

Община Аврен, област Варна

Сдружение „ИЦентрове“, 

Аврен
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Философия на преподаване
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 Да си учител е мисия.

 В детската градина е важно децата да бъдат обучавани, 

възпитавани и отглеждани, но най-важно е да растат

щастливи, сигурни и спокойни. 

 Моята философия за образованието поставя в центъра детето –

детето като личност, носеща своята индивидуалност и 

уважавана за това. Старая се да се съобразявам с 

индивидуалните качества на всяко дете, защото всички деца

имат силни страни и е необходимо да ги разпознаваме, 

поощряваме и надграждаме.

 Стремя се да формирам отношение на спокойствие и доверие 

в работата с децата. Вярвам, че доверието е в основата на 

последващите успешни дейности на обучение, забавление и 

игри.

 Отчитам ролята на семейството и мисля, че трябва заедно с 

родителите да работим върху развиването на индивидуалните

потребности на всяко дете.
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Отговорности на педагога
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 Отговорностите ми са свързани с 
организиране на деня на децата в групата.

 Планирам основни и допълнителни форми на 
педагогическо взаимодействие, чрез игрова
дейност по образователни направления.

 Организирам и провеждам педагогически 
ситуации за постигане на очакваните
резултати от възпитанието, обучението и 
социализацията на децата в групата.

 Стремя се да изграждам нови знания, 
умения, отношения и ценности у децата.

 Грижа се за опазване на живота и здравето
на децата.
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Методи на преподаване
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 Използвам подходящи учебни помагала и 

методическа литература; табла и дидактически 

образователни игри; информационни и 

комуникационни технологии.

 Работя по годишно разпределение. Планирам и 

подготвям учебния процес за всеки ден.

 В процеса на обучение поддържам подходяща за 

работа атмосфера. Използвам адекватни за 

възрастта на децата методи.

 Мотивирам децата за тяхното личностно развитие.

 В работата си използвам образователни техники и 

различни методи за преподаване в зависимост от 

учебните планове и програми.

 Усъвършенствам уменията си на учител за планиране

и подбор на подходящи нови и интерактивни методи.
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БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

 Имам положително отношение към:

 Личностното си развитие и професионално

усъвършенстване;

 Повишаването на квалификацията, чрез обучения в 

различни форми за надграждане на академичната

подготовка;

 Вътрешноинституционална квалификация и участия в 

планирани форми и в дейности по проекти и програми;

 Участия в квалификационни курсове и обучения в областта

на педагогиката, методики на преподаване и други;

 Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на 

подходящи, нови и интересни методи, средства и 

материали, подходящи за съответната тема;

 Развитие на други иновативни методи на обучение.
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САМОНАБЛЮДЕНИЕ

 Притежавам способност за работа в екип, добри
комуникативни умения, отговорност, лоялност, стремеж
към развитие.

 Старая се да създавам и поддържам благоприятна 
атмосфера, която допринася за коректни взаимоотношения 
и позитивно общуване с хората, които ме заобикалят. 
Уважавам и съм добронамерена към колегите си, децата и 
родителите. 

 Държа на ефективното взаимодействие и сътрудничество, 
както и на добрия психологически климат. 

 Притежавам способност за вземане на решения и справяне
със ситуации от различен характер. 
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