


1. Общи данни

2. Документи за практическото приложение на усвоените 
знания и придобитите умения

3. Материали, утвърждаващи професионалното израстване,
проследяващи динамиката на личностното
развитие,резултати от педагогическата и методическата
дейност

4. Обосновка за избор на познавателна книжка

5. Материали от участие в конференции, конкурси и семинари

6. Моята мисия
7. Снимки от дейности и мероприятия в детската градина и

извън нея
8. Взаимодействие с други участници в образователния процес

и други заинтересовани страни
9. Информация за приноса ми за подобряване на материално-

техническите условия, на физическата среда



 Име и фамилия: Станислава Николова Кърпарова

 Дата на раждане: 10.10.1973 год.

 Образование: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ

“Васил Левски”

 Специалност: Спорт

 Професионална квалификация: Треньор

 Образование: Софийски университет „ Св. Климент

Охридски“

 Втора специалност: Предучилищна и начална училищна

педагогика

 Професионална квалификация: Педагог, детски учител



ДГ 77 ‘’ Магнолия’’,
Гр. София, ул. Мизия 6

от 05.02.2003год. –продължава-

Общ стаж

05.02.2003 – 01.04.2015год. –

Помощник възпитател

01.04.2015год. - Учител





Открита практика 2016 – 2017год.

“ Домашните животни “



Открита практика 2017 – 2018 год.

“ Водата и децата”



Сценарии , открити практики и

технологии на ситуации

Разработване и участие в проекти

• Тема: „Домашни животни“-

Запознаване с ролята на човека за 

грижата към домашните животни.-

уч.год.2016

• Тема: „Водата и децата“- Възпитване 

към опазване на природната среда и 

водата в нея-уч.год. 2017/2018

• Тема: „Приказки вълшебни“-

уч.год.2018/2019

• Тема: „Да опознаем български

корени“- уч.год.2019/2020

• ‚Син съм на земя прекрасна- син съм 

на юнашко племе“- 170год. от

рождението на Иван Вазов-

уч.год.2020

• „Георги Раковски – пример и 

вдъхновение за всяко поколение“-

уч.год.2020/2021



Познавателните книжки, по които работя са на 

издателство „Изкуства”.

В тях откривам разнообразни игри и упражнения, 

които подпомагат придобиването на съвкупност от 

компетентности по всички образователни

направления на предучилищното образование. Моят 

избор е аргументиран и от възможността да 

използвам мултимедиен пакет “ИТИ в

детската градина“ с разработени ситуации по  

образователни направления, следващи темите на 

учебното съдържание.



Обучение-присъден един

квалификационен

кредит

Тракийски университет

– Стара Загора

Новата регулация за

защита на личните

данни в образователните

институции. 

Делегираните бюджети в 

образованието през 

2018г.

Обучение-присъден един

квалификационен

кредит

ИК “ Анубис” Иновативни 

педагогически стратегии 

за формиране на

ключови 

компетентности в 

предучилищна възраст в 

контекста на новите 

ДОС и в условията на 

интерактивна учебна 

среда.-2018



Квалификационен 

курс-присъден един 

квалификационен 

кредит

“ Център за обучение 

и квалификация”

“ Подготовка и 

обучение на децата и 

персонала в ДГ за 

безопасно поведение 

при бедствия”-2017

Обучение Център за развитие на

човешките ресурси

Обучение по дейност 

eTwinning за 

начинаещи-2016

Обучение-брой

кредити:2

Технически

университет – ИПФ-

Сливен

Методика на обучение

по БДП-2016

Обучение Образование и 

технологии

Интегриране на 

технологии в детската 

градина чрез 

използване на 

софтуерен пакет от 

мултимедийни 

ситуации и работа с 

интерактивна дъска-

2016



Тематичен курс-

присъден един 

квалификационен  

кредит

Фондация 

“Европейски  

център за 

иновации,

образование, наука 

и култура‘ –

Габрово

Управленски 

институционален  

мениджмънт.

Стратегическо 

планиране. Рамки. 

Анализи. Контрол. 

Атестация.-2017

Обучение -

присъден един 

квалификационен  

кредит

„Център за

обучение и 

квалификация на 

педагогически 

специалисти“ООД

Професионалното

портфолио на 

педагогическите  

специалисти-

принципи и 

технология на 

изготвяне,

поддържане и

използване.-2020

Обучение-присъден 

един 

квалификационен 

кредит

РААБЕ България

ЕООД
Методика за

обучение на децата 

и учениците по 

безопасност на

движението по 

пътищата-2021













Аз съм детски учител и всеки ден за мен е 

истинско приключение и

предизвикателство, защото имам 

невероятната привилегия и шанс да 

прекарам дните си с БЪДЕЩЕТО!









Бабин ден 2016 – 2017 год. Ден на християнското семейство -2018г.

“ Великденски вълшебства” 2017г. “ С любов към природата “



“Коледа е “2017 год. 2018 год.



Празници и развлечения

Пролетно тържество “Дядо вади ряпа” Исторически музей

Разходка в Зоологическата градина



Ски училище 2016 – 2018 год Екскурзия “Момин проход –

Костенски водопад” – 2017-2018г.

Екскурзия Конска – 2018год.



65 години ДГ 77 “ Магнолия” – 2016 – 2017 год.



Лично творчество за подобряване облика на детската градина





Спортен празник „Здрав дух в здраво тяло“‐ парк

ВА „Г. Ст. Раковски „ ‐ юни 2019 г.

Пикник и весели игри сред природата



Завършване на випуск 2016




