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Образование:
Магистър „Предучилищно 

образование“
Финансов мениджмънт УНСС
Докторант ТрУ

Трудов стаж:
Педагогически стаж - 28 год. 
Директор на ДГ - 14 год. 



 Стратегическо планиране и управление на човешките
ресурси – ключови управленски компетентности.

 Система за финансово управление и контрол в учебните
заведения.

 Разработване и управление на проекти в сферата на 
образованието.

 Протокол и бизнес – етикет – полезни знания за 
успешния мениджър.

 Умение за водене на преговори.
 Ефективна работа на директора с млади учители в 

образователната институция – Софийски университет.
 Планиране и организация на учебния процес –

Тракийски университет.



 Нови възможности при управлението на учебно и детско 
заведение.

 Актуални модели и практики в училищното и 
предучилищното образование.

 Работа в екип и развитие на екипните взаимоотношения 
чрез НЛП и коучинг методи за позитивно решаване на 
конфликти.

 Ролята на наставничеството в системата на 
предучилищното и училищното образование.

 Интерактивни методи при обучение на деца от 
предучилищна възраст.



 Приказкотерапията като педагогически метод при работа 
с деца.

 Техники за справяне с личния и професионалния стрес. 
Изграждане на асертивно поведение.

 Развитие на “меките умения” на педагога.

 Образователна среда, подкрепяща ученето.
 Управление на качеството в образователната институция. 

Разработване на вътрешна система за управление на 
качеството в детската градина.

 Детската игра с нови функции.
 Гражданско образование.



 Профилактика и преодоляване на синдрома на Бърнаут.
 Неудобната педагогика – практически аспекти.
 Екопедагогика за доучилищна възраст за формиране на 

еко(био)центрично поведение – теория и практика.
 Валеологичният подход при създаване и прилагане на 

система за здравно възпитание в детската градина.
 Училищното и предучилищното образование –

предизвикателства и възможности за ефективно 
взаимодействие на всички заинтересовани страни.

 Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети.
 Управление на административния капацитет.



 Проект „Чиста вода – здрави деца” -
единствения функциониращ плувен басейн в 

детска градина в Община Стара Загора.



 Проект SEIN „Устойчиво образование сред 
природата” - ДГ „Светлина” е единственото
учебно заведение от българска страна, в което
чуждестранните партньори на проекта видяха
работа в естествена среда с природни материали.



 Проект „Plant a tree for peace 2014” – Засади 
дърво за мир. Група „Делфинче” бе отличена с 
международен сертификат.



 Проект „Училищната мрежа на 
Програмите Екоучилища и 
Учим за гората – модел за 
успешно сътрудничество за 
устойчиво развитие, опазване на 
околната среда и екологично
образование”. В конкурса за 
Екокод на Българско движение 
„Син флаг”  ДГ №10 
„Светлина” бе отличена с първа
награда във възрастовата
категория детски градини и 
начален курс.



 Участие в проекта на Държавна опера Стара
Загора “Viva la musica”. Детската градина изнася
самостоятелни спектакли, изградени върху най-
добрите класически произведения – “Докосване”,
“Приказки в операта”, “Там, където се раждат
мечтите”, “Цветята на малката Ида”, “Вкусът на
времето”.



 Проект „С грижа за всяка капка” в обявения от 
МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам
природата и аз участвам” в рамките на Националната
кампания „Чиста околна среда 2015 г.”. 



 Детска градина “Светлина” се включи в
международната Програма “Екоучилища” и през
месец май 2015 г. за постигнати високи
резултати бе отличена с престижната награда на
Програма “Екоучилища” – “Зелен флаг”.



 Проект „Да се храним 
разумно“ на Българско 
движение „Син флаг“, 
финансиран от ЕС. 
Проектът обхваща над 
550 учебни заведения 
от 9 държави. ДГ 10 
„Светлина“ e една от 
само двете детски 
градини в Южна 
България, включени в 
проекта.



 По проект “Да се храним разумно” сътворихме
Биоградинка за подправки и Биоферма за птици.
Отгледахме и проследихме цикъла на копринената
пеперуда.



 Проект „Моят детски свят” в обявения от МОСВ 
и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата
и аз участвам” в рамките на Националната
кампания „Чиста околна среда 2018 г.”. 



 “Играта в предучилищна възраст –
образователни, социални и емоционални ползи”
– проектът ще бъде финансиран с 10 990 евро по 
програма Еразъм +, Ключова дейност 1 и ще 
продължи до 31 май 2020 г.



 ДГ 10 „Светлина“ е единствената в града с 
дворно пространство с положена 
ударопоглъщаща настилка.



 Награда на Община Стара Загора „Анастасия 
Тошева” за 2005 г.



 Почетно отличие на МОН „Неофит Рилски” за  2011 г.



 Индивидуална Награда Стара Загора в направление 
„Наука и образование“ за 2018 г.



 Награда на Община Стара Загора „Анастасия 
Тошева” за 2018 г.



 „Будител“ от Националната кампания 
„Будителите днес“  на образователна платформа 
„Училища.бг“ за 2018 г.



 Специална награда на Председателя на 
Синдиката на българските учители в XXII
Национален конкурс на СБУ “Учител на 
годината” за 2019 г.



 Почетно отличие на МОН „Неофит Рилски” за  
2019 г.



Благодаря на всички, които ме подкрепят!
Обещавам ви дързост и посока – все напред и нагоре!
Обещавам да следвам сърцето си!
Харесва ми да е забързано, устремено, случващо се! А
щом усмихваш някой и си смел за някой друг - значи си
успял!
Обещавам да се грижа добре за борбения дух, да бъда
упорита и устремена в преследваните цели.
Дано да имаме още много поводи истински да се
вдъхновяваме!

Йоанна Димитрова,
директор на ДГ №10 «Светлина»
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