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1.1 Общ и учителски стаж            

ДГ 17 „Мечо пух“, 
гр. София, Младост 1 22.09.1997 г. –

29.11.1997 г.

ДГ 29 ‘’Слънце’’,
гр. София, ул. Тодор Стоянов 
18 

01.12.1997 г. –
19.09.2000 г.

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

25.09. 2000 г. –
продължава



1.2. Образователно ‐ квалификационна степен и квалификация

Образователно‐квалификационна стещен

Магистър по предучилищна педагогика

Професионална квалификация 

Детски учител



1.3. Допълнителни квалификации – ПКС





Майчин език –
български
Други езици –
английски 
/средно ниво на 
четене, 
писане и говорене/



Обучителен модул „Приказна психотерапия“
23.11.2014 г.

Институт по позитивна 
психотерапия

Обучителен модул „Символите в приказките и детските 
рисунки – терапевтични възможности“
31.01.2015 г.

Институт по позитивна 
психотерапия

Обучение „Интегриране на технологии в детската 
градина чрез използване на софтуерен 
пакет от мултимедийни ситуации и работа 
с интерактивна дъска“

Образование и технологии

Тематичен курс
1/един/ квалификационен 
кредит
16 академични часа

Управленски институционален 
мениджмънт. Стратегическо планиране. 
Рамки. Анализи. Контрол. Атестации.
12.07.2017 г.

Институт по качество в 
образованието към 
Фондация „Европейски 
център за иновации, 
образование, наука и 
култура“ ‐ Габрово

Обучение „Обучение по дейност е Twinning за 
начинаещи
19.05.2016 г.

Център за развитие на 
човешките ресурси

2.1. Участие във форми на обучение с присъдени квалификационни кредити



Квалификационен курс
1 /eдин/ квалификационен 
кредит
16 академични часа

„Подготовка и обучение на децата 
и персонала в детската градина за 
безопасно поведение при 
бедствия“
18-19.10.2017 г.

Сдружение
„Център за обучение и 
квалификация“

Обучителен курс
1 /eдин/ квалификационен 
кредит
16 академични часа

„Програмната система в 
предучилищното образование: 
философия и практика“
25-26.04.2017 г.

„Евротур МК“  ЕООД
„Център за иновации и 
компетентности“ –
гр.Бургас

Обучение
1 /eдин/ квалификационен 
кредит
16 академични часа

„Новата регулация за защита на 
личните данни /GDPR/ в 
образователните институции. 
Делегираните бюджети в 
образованието през 2018 г.
21.03.2018 г.

Тракийски университет
Стара Загора

Педагогически тренинг
1 /един/ квалификационен 
кредит
16 академични часа

„Ранно оценяване на риска от 
проблеми в развитието и 
обучението на тригодишни деца 
със скрининг тест“
10-11.07.2018 г.

Институт за изследване на 
човека и населението -
БАН



Семинар
16 академични часа

„Възпитание, обучение и социализация на 
децата в детската градина при отчитане на 
етнокултурните, психосоциалните и 
емоционалните потребности в тяхното 
развитие“
09.11.2018 г.

ОМЕП

Квалификационен курс

1/един/ квалификационен 
кредит
16 академични часа

„Ценностно ориентирано образование и 
възпитание в детската градина за постигане 
на толерантност във взаимоотношенията в 
детския колектив и изграждане култура на 
поведение в обществото“
02‐03.09.2019 г.

„Департамент за квали
професионално развит
педагогическите специ
Пловдивски университ
„Паисий Хилендарски“

Обучение

1 /eдин/ квалификационен 
кредит
16 академични часа

„Професионалното портфолио на 
педагогическите специалисти – принципи и 
технология на изготвяне, поддържане и 
използване“
10.11.2019 – 27.01.2020 г.

„Център за обучение и
квалификация на педа
специалисти“ ООД

Обучение

1 /eдин/ квалификационен 
кредит
16 академични часа

„Проследяване на постиженията в 
детското развитие“
13.02.2021 г.

„Изкуство бг“



Обучение EduTech  супер уикенд на тема:
Google за образованието

ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ Е



2.2.Документи за практическо приложение на усвоените знания







3.1. Обогатяване
на библиотеката

сценарии, открити практики, технологии на 
ситуации

3.2. Разработване и участие в проекти

ПЧЕЛИЧКИТЕ РАЗКАЗВАТ.pptx – съчиняване на 
приказка от деца за деца, изработване на книжка с 
илюстрации – учебната 2014‐2015 г.

СЦЕНАРИЙ ЮБОЛЕЙ.docx ‐ 65 години ДГ 77 
„Магнолия“ /слайд 32/

Вежливостта и добрите обноски.docx – открита
практика – учебната 2015/2016 г. /слайд 21/

’Неагресивнито поведение в процеса на игра'' 
2.pptx – технология на педагогическа ситуация ‐
учебната 2016/2017 г. /слайд 24/

Чиста природа.docx – открита практика ‐ учебната 
2017/2018 г. /слайд 24/

Профилактика-на-гръбначните-изкривявания-
при-децата.ppt – слайд 25

ПРОЕКТ- Здравословно хранене и спорт.doc –
учебната 2019/2020 г. /слайд 26, 28, 29/

НЕСТЛЕ ЗА ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА.pptx – учебната
2020/2021 г.

_”Георги Стойков Раковски - пример и 
вдъхновение за всяко поколение”_.docx –
разработване на проект – учебната 2020/2021 г.



3.1. Обогатяване
на библиотеката

сценарии, открити практики, технологии на 
ситуации

3.2. Разработване и участие в проекти

Народното творчество ‐ средство за развитие на 
речта ‐открита практика 6‐7 г. ‐ Copy.docx – открита 
практика ‐ учебната 2018/2019 г.

СКРИНИНГ ТЕСТ ЗА ТРИ ГОДИШНИ ДЕЦА ‐
ПРЕЗЕНТАЦИЯ.pptx – учебната 2018/2019 г.

Ролевата игра по БДП – средство за развитие на 
сензомоториката при 3‐4 деца “.docx – открита
практика ‐ учебната 2019/2020 г. /слайд 31/

Детска градина в облака ‐ презентация.pptx ‐
представяне на добра педагогическа практика 
пред детски градини, членове на ОМЕП в 
приложението Zoom – учебната 2020/2021 г. 
/слайд 32/



3.3 Използване на образователни платформи и технологии

• Облачната система на Google Workspace на образованието – създаване
на Google презентации, онлайн педагогическо взаимодействие в Google 
Meet и Jamboard

• Групиране на плодове и зеленчуци (learningapps.org) – създаване на 
образователни игри

• OpenSankore – програма за създаване на образователни игри и ситуации 
за интерактивна дъска

• Електронен дневник Kiddodiary

• Образователен софтуер ИТИ ‐ ДГ



Участие в конкурс „Картичка за мама“ 
– 2019-2020 г.

Участие в конкурс „Картичка за мама“ 
– 2020-2021 г.



Учебна 2021‐2022 година
Познавателните книжки, по които

работя са „Аз съм в детската градина“  на издателство „Изкуства".
В тях откривам разнообразни игри и упражнения, които подпомагат 
придобиването на съвкупност от познавателни компетентности по 
всички образователни направления . Моят избор е аргументиран и от 
въможността да използвам образователния софтуеър ИТИ в детската 
градина, който предлага интерактивни ситуации, следващи темите на 

учебното съдържание за трета възрастова група.



5.1. Моята философия

Няма как човек, който не е съгласен 
да учи през целия си живот да стане 
добър учител! 

Добрият учител преподава образно 
на достъпен и разбираем език, 
усъвършенства се постоянно, 
приема съвети, приема критики!

Преподаването е призвание, мисия, 
голяма отговорност!



5.2. Моите цели
• Да работя ежедневно за спокойно, щастливо, уверено и успешно 
навлизане на детето в света чрез игри, познание и творчество; 

• Да уважавам и стимулирам неповторимостта у всяко дете чрез 
индивидуална работа с него;

• Да анализирам, обобщавам и систематизирам резултатите от 
дейностите на децата;

• Да оценявам обективно детските постижения;

• Да се информирам за всички новости и изисквания в системата на 
предучилищното образование;

• Да използвам в работата си разнообразни методи , подходи и 
творческо въображение за оптимално постигане на държавните 
образователни стандарти;

• Да осигурявам участието на родителите  в различни форми на 
взаимодействие с децата;



6.1. ГАЛЕРИЯ „ИГРАЕМ, УЧИМ И ТВОРИМ!“

„Баба Марта „‐практическа 
ситуация с участие на родители 
‐ учебната 2015‐2016 г.

“Добрите обноски“ –
открита практика с 
гости родители и колеги 
учебната 2015‐2016 г.

“Легенда за Коледа“
‐театрализиране 
игра с родител 
учебната2015‐2016 г.

Игри  по интереси на децата 
от група „Слънчо – учебната 2015‐
2016 г.

„Да попеем с Младен Бобев“ – музикална 
среща с родител – учебната 2016‐ 2017 г.

Есен в група ‚Слънчо“‐
практическа ситуация с участие 
на родители учебната 2016‐2017 г..



„Есенни пана“‐открита 
практика с родители и 
учители‐ учебната  2017‐2018 г.

Подвижни игри в група „Слънчо“  
‐ учебната 2017‐2018 г.

Чиста природа“ – открита 
практика с участие на 
родители – учебната 2017‐
2018 г.

„ Неаграсивното поведение при децата по време на игра“ – технология на ситуация с гости учители – учебната 2017‐2018 г.





„Подготовка за Коледа и Нова година“  ‐ учебната 2018‐2019 г.



Медът – еликсир от природата‐ април 2019 г.



Спортен празник „Здрав дух в здраво тяло“‐ парк ВА „Г. Ст. Раковски  „  ‐ юни 2019 г.

Кулинарна изложба на тема“ Здравословни храни“‐април 2019 г.



Посещение на музея на спорта на Националния стадион „В. Левски“‐май 2019 г.

Здравите зъбки и полезните храни



Учебната 2019‐2020 г.
“Сръчни дечици“ – първа група

Посрещане на Дядо Коледа
16.12.2019







„Спортуваме заедно“  с МД Спорт
на стадион „В.Левски“‐ учебната 2014‐

2015  г.

Спортен празник  в ДГ „Магнолия“
– учебната 2014‐2015 г.

„Карнавал за 1 юни“ –учебната 2014‐
2015 г.

65 години ДГ 77 „Магнилия“‐ учебната 2016‐2017 г.



Eкскурзия с. Чавдар –
учебната    2016‐2017 г.

Исторически музей                                    Монумента „Знаме на мира“
учебната 2017‐2018 г.

Екскурзия „Момин проход‐Костенски водопад“ 
–учебната 2017‐2018 г.

Екскурзия “Eгрека“ – учебната 2017‐2018 г.“Екскурзия “Конска“ – учебната 2018‐2019 г.“

Ден на земята


















