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 ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО:
 Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. В процеса на обучение се 

стремя да запазвам и развивам детския творчески порив, така че всяко дете да живее 
пълноценно и да придобива различни знания и умения. Да спомагам за израстването на 
детето, като самостоятелно мислеща и социално отговорна личност, която се отнася 
към обкръжаващия свят с ведрина и ентусиазъм.
Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху 
развитието и потребностите на децата. В детската градина считам, че е редно активно 
да включваме родителите в целия процес на образование и възпитание. Всички деца 
имат силни страни и целта е да се индентифицират и надграждат. Децата трябва да 
учат от преживяванията си, събитията от реалния живот, които са значими за тях. 
Основната ми цел е постигаме на положителни промени в личността на децата и 
овладяване на трайни знания, умения и навици. Всяко дете да е гордо със своите 
умения, независимо какви са те. Необходимо е да се разпознават индивидуалните 
различия, да се уважават и дори да се поощряват. Всяка група е различна, затова един 
и същ урок е различен за отделни деца. Затова се преценят внимателно всички методи 
за работа.




Професионални компетенции на детския учител:

ϖ Владее образователното съдържание по всички предметни             
области включени в учебните програми;

ϖ Организира и провежда педагогическа дейност в съответствие с      
изискванията към неговата работа, определяни в различните нормативни 
актове и образователни документи;

ϖ Води задължителна документация, свързана с неговата дейност;

ϖ Участва в различни организационни форми и инициативи, свързани с 
дейността на детската градина; 

ϖ Зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността 
на всяко дете и неговото семейство; 

ϖ Носи отговорност за опазване живота, психическото и физическото 
състояние на децата по време на престоя им в детската градина.

ϖ Претворява себе си и се старая да надгражда ежедневно
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