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Мария Ангелова
Мария Атанасова Ангелова

Националност: Българка
E-mail: m_angelche@abv.bg

Телефон: 0887 06 69 60

Трудов стаж

Общ стаж:
34 години, 4 месеца и 26 дни

Учителски стаж:
33 години, 5 месеца и 18 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител

Тип на институцията:
Детска градина

Име на институцията:
ДГ “Светлина“

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност

Октомври 2009 г. До сега ДГ№10“Светлина“,гр.Стара Загора Старши учител

Септември 1990 г. Октомври 2009 г. ОДЗ№6“Слънце“,гр.Раднево,обл.Стара Загора Детска учителка

Юни 1990 г. Септември 1990 г. ОУ“Поп Минчо Кънчев“,с.Коларово,общ.Раднево,обл.Стара Загора Организатор извънкласна
извънучилищна дейност

Март 1990 г. Юни 1990 г. ОбС на БДМ,гр.Раднево,обл.Стара Загора Организатор извънкласна
извънучилищна дейност

Април 1989 г. Март 1990 г. ОбК на ДКМС,гр.Стара Загора Дружинен ръководител

Декември 1987 г. Април 1989 г. ОДЗ“Митко Палаузов“,гр.Мъглиж,обл.Стара Загора Детска учителка

Август 1987 г. Септември 1987 г. ЦДГ№12,гр.Стара Загора Детска учителка

Любим цитат

„Най-големите дарители - учителите, най-добрите учители - децата.“ Майка Тереза

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност

Септември 1979 г. Юни 1982 г. Средно СПУ“П.К.Яворов“,гр.Чирпан,обл.Стара Загора

Септември 1983 г. Юли 1986 г. Полувисше ИДУ“Анастасия Тошева“,гр.Стара Загора Детска учителка

Септември 1992 г. Септември 1995 г. Висше - магистър ПУ“Паисий Хилендарски“,гр.Пловдив Предучилищна педагогика

Специалност

Професионална квалификация (специалност):

Предучилищна педагогика

Професионална квалификация "учител":

ДА
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Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС
Брой

академични
часове

Обучителна институция

Октомври 2004 г. Ноември 2004 г. 5-та
степен

Тракийски Университет, Департамент за
информация и повишаване
квалификацията на учителите,гр.Стара
Загора

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени
кредити Обучителна институция Тема

Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит “Педагогическа къща
Галчев“,гр.Пазарджик

“Екопедагогика за доучилищна възраст за
формиране на еко(био)центрично поведение -
теория и практика“

Юли 2017 г. 16 часа 1 кредит Център за Обучение на
Педагогическия Специалист, София

“Превенция на преждевременното напускане
на ученици от училище“

Януари 2018 г. 16 часа 1 кредит “Педагогическа къща
Галчев“,гр.Пазарджик

“Валеологичният подход при създаване и
прилагане на система за здравно възпитание
в ДГ“

Май 2018 г. 32 часа 2 кредита Тракийски Университет, Департамент
за информация и повишаване
квалификацията на учителите,гр.Стара
Загора

“Интерактивни методи при обучение на деца
от ПУВ“

Юни 2018 г. 32 часа 2 кредита Европейски Образователен и
Консултативен Център, гр.София

“Осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд в училищата и детските
градини“

Юли 2018 г. 32 часа 2 кредита Тракийски Университет, Департамент
за информация и повишаване
квалификацията на учителите,гр.Стара
Загора

“Изкуството да разбираме себе си и
останалите в общуването. Приказката като
пространство за педагогическа
комуникация.“

Октомври 2018 г. 32 часа 2 кредита Тракийски Университет, Департамент
за информация и повишаване
квалификацията на учителите,гр.Стара
Загора

“Приказкотерапията като педагогически
метод при работа с деца. Техники за
справяне с личния и професионалния стрес.
Изграждане на асертивно поведение.“

Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит “Педагогическа къща
Галчев“,гр.Пазарджик

“Детската игра с нови функции“

Февруари 2019 г. 16 часа 1 кредит КАЙТ “Диагностика, корективна работа и
мотивация за ефективно учене чрез смесени
техники за преподаване“

Март 2019 г. 16 часа 1 кредит Тракийски Университет, Департамент
за информация и повишаване
квалификацията на учителите,гр.Стара
Загора

“Ритъм терапията - приложни аспекти“

Септември 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация “КУЗМАНОВ“ “Портфолио на Учителя“

Ноември 2019 г. 48 часа 3 кредита Център за Професионално Обучение
към “Матев-строй“ЕООД

“Използване на иновативни методи за
развиване на творческото мислене, таланта,
емоционалната интелигентност на децата и
учениците“

Февруари 2020 г. 16 часа 1 кредит БИТ И ТЕХНИКА ООД, ВАРНА “Диагностичните процедури в детската
градина в процеса на проследяване на
постиженията. Диагностика и корекция
(Одобрена със Заповед № РД 09-226 /
02.02.2018 на МОН)“

Април 2021 г. 16 часа 1 кредит "Педагогическа къща Галчев" "Основи на гражданското образование в
предучилищна възраст - теория и практика"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични
часове

Обучителна
институция

Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. "Диагностика на готовността на децата за училище на
Георги Бижков"

1

Елетронно портфолио за учители и директори - EPO.bg   2



ЕЛЕКТРОННО

ПОРТФОЛИО

В ОБРАЗОВАНИЕТО

Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. "Гласът на новото поколение" 1

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция

Март 2016 г. Март 2016 г. Обучителен курс “Профилактика и преодоляване
на синдрома на Бърнаут“

Team Consult-Център за обучение и
организационно развитие

Октомври 2016 г. Октомври 2016 г. Квалификационен курс “Неудобната педагогика -
практически аспекти“

"Педагогическа къща Галчев",
гр.Пазарджик

Април 2018 г. Юни 2018 г. Обучителен курс "Работа с компютър - WORD,
EXCEL"

Център за професионално обучение към
<< ШКОЛА КАРАГЬОЗОВИ >> ООД, гр.
Стара Загора >>

Групи

Група Учебно заведение Учебни години

Втора група ДГ№10“Светлина“, гр.Стара Загора 2020/2021

Първа група ДГ№10“Светлина“, гр.Стара Загора 2019/2020

Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) ДГ№10“Светлина“, гр.Стара Загора 2018/2019

Трета подготвителна група (ПГ-5г.) ДГ№10“Светлина“, гр.Стара Загора 2017/2018

Втора група ДГ№10“Светлина“, гр.Стара Загора 2016/2017

Първа група ДГ№10“Светлина“, гр.Стара Загора 2015/2016

Умения и компетентности

Социални умения

Добронамереност;

Искреност;

Отзивчивост;

Отговорност;

Коректност;

Комуникативност;

Зачитане личното достойнство на всяко дете;

Подкрепа и стимулиране на индивидуалността на всяко дете;

Сътрудничество и етични взаимоотношения с учители и родители.

Организационни умения

- Организиране и провеждане на педагогическата дейност в съответствие с изискванията определени в различните нормативни и образователни
документи;

- Своевременно и коректно водене на задължителната документация,свързана с педагогическата дейност;

- Координация на дейности пряко произтичащи от естеството на работа;

- Координация и сътрудничество с колеги и родители;

- Участие в педагогически съвети, изпълнение на техните решения;

- Участие в различни организационни и методически форми и инициативи, свързани с дейността на детската градина;

- Член на Комисията по здравословни и безопасни условия на труд.

Технически умения

- Умения за работа с операционна система Windows;
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- Умения за работа с интерактивна дъска;

- Умения за работа с  MS Office (Word, Excel );

- Умения за работа с различни интернет приложения.

Когнитивно-базирани умения

- Създаване и поддържане в процеса на работа на атмосфера, която благоприятства и стимулира добър психологически климат;

- Организиране на среда стимулираща детското развитие;

- Реализиране на педагогическото взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на преподаване;

- Съхраняване и грижа за индивидуалността на всяко дете в колектива на общата група;

- Конструктивно общуване и сътрудничество по повод на учебния процес както между учител и деца, така и между самите деца;

- Грижа за изграждането на ценностни ориентации за уважение и зачитане на индивидуалността  и уникалността на отделната личност;

- Грижа за изграждането на национални и общочовешки добродетели и др.

Артистични умения

Участие в организирането и провеждането на празници и развлечения за началото на Новата учебна година; Деня на народните будители; Деня на
християнското семейство; Коледа; Осми март; Благовещение; Великден; 24 май; Първи юни и др.

Спортни умения

- Участие в провеждането на ежегодния общоградински спортен празник „Игриада“;

- Участие във всички спортни мероприятия срганизирани в детската градина;

- Участие в походи и разходки извън детската градина и др.

Методи на преподаване

Наблюдение;

Беседа; 

Разговор; 

Разказ;

Упражнение;

Дискусия;

Демонстрация;

Внушение;

Убеждаване;

Договаряне;

Дебат;

Поощрение;

Стимулиране; 

Моделиране;

Конструиране;

Личен пример;

Групов метод;

Игров метод;

Ситуативен метод;

Решаване на словесно логически задачи;

Елементарни опити;
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Дидактични игрови упражнения;

Разглеждане на снимки;

Споделяне на личен опит;

Решаване на казуси;

Провокиращи въпроси;

По Тери Орлин.

Философия на преподаване

 В предучилищна възраст се формират основните личностни качества на детето. Възпитанието и образованието превръщат детето от индивид в
личност. Подкрепящата среда е необходимо условие за доброто развитие на детето. Въпросът „Какво изпитва детето?“ стои в основата на общуването
ми с децата. Целта ми в процеса на обучение е създаването на възможност за всяко дете да развива максимално своите способности. Усилията ми,
като педагог са насочени към осигуряване на подходяща и стимулираща обстановка в групата, към изграждане на добри социални умения у децата
за общуване с връстници и възрастни. В работата си залагам на идеите за откриване, развиване и обогатяване на наблюдателността,
добронамереността, отзивчивостта, естетическия вкус, умението за анализ, логическото мислене и творческото начало у децата. Старая се децата да
достигнат до разбирането, че всички човешки същества са различни и уникални и заслужават разбиране и уважение. Отчитам ролята на семейството
и смятам, че трябва заедно да работим върху развитието на индивидуалните потребности на детето.

Добри практики

1.Пет самостоятелни спектакъла в Държавна опера, гр. Стара Загора.

1."Докосване" - 2013г.

2."Приказки в Операта" - 2014г.

3."Там.където се раждат мечтите" - 2016г.

4."Цветята на малката Ида" - 2018г.

5."Вкусът на времето" - 2019г.

 

2.Самостоятелен спектакъл на децата от IVгрупа"Мечта" в плувния басейн на ДГ"Светлина".

"Героят в мен" (в търсене на Атлантида)

С този спектакъл децата от четвърта възрастова група " Мечта" изразиха своето послание към присъстващите за опазването на нашия общ дом -
планетата Земя.

"Този дебат е чисто човешки.

 Чистият въздух и водата, както

и климата са неотменими човешки права.

Ние имаме само една планета.

Човечеството трябва да бъде

отговорно за безразсъдното

унищожаване на нашия общ дом.

Опазването на нашето бъдеще

на тази планета зависи от 

съзнателната еволюция на нашия вид.

Това е най-належащото време и 

най-неотложното послание.

Сега е моментът да действаме!'

из речта на Леонардо ди Каприо

пред ООН
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3. Мини проект "Моята зелена мечта - интерактивна площадка""

Цел: Формиране на екологична култура и поведение у децата чрез изграждане и използване на еко интерактивна площадка в двора на детската
градина.

4. Мини проект "Малкият артист"

Цели:

1. Оптимизиране на условията за развитие личностния потенциал на всяко дете и неговата социална интеграция.

2. Работа върху творческия потенциал на децата, както и изграждане на нравствени ценности като приятелство, творчество и приемане на
различните.

Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание

Методически материал Съавтор "Светът на детето"
В книгата на ДГ "Светлина" участвам с методически материал на тема:
1."Приказки любими" - игрова педагогическа форма по системата на Терри Орлик за възрастова група:
5-6-годишни деца.
2."Благовещение (Благовец)" - сценарий за пролетен празник за 4-5-годишни деца.

Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие
като Организация Описание

Септември 2020 г. Май 2021 г. Национална
програма " Успяваме
заедно" ,. Модул 2:"
Иновативна детска
градина"

ДГ 10
"Светлина"

 
Общата цел на програмата е: Осигуряване на цялостно
развитие на детската личност чрез прилагане на
ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на
детето от семейната среда към детската градина и чрез
овладяване и усъвършенстване на взаимодействието на
учителите с представителите на семейната общност в
детската градина. А една от специфичните цели е:
Споделяне на опит в рамките на детската градина,
включително и със семейната общност. Във връзка с това
през месец февруари 2021 г. с децата от втора група
"Горски джуджета"  се проведе посещение на Музеен кът
"Пчеларство" в гр. Стара Загора. Там децата видяха
първите домове на пчелите; съвременните домове на
пчелите; надникнаха в центрофугата, в която се
обработват питите с мед и опитаха вкусен мед директно
от пчелната пита.
"При работните пчелички
 бяхме с грейнали очички"

Научно-изследователска дейност

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание

Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. "Вода" Ръководител и участник в
експерименталната дейност с
децата от група "Горски
джуджета".

ДГ "Светлина",
гр.Стара Загора

Цел: Изграждане на конкретни
представи за свойствата на
водата. Създаване на интерес у
децата към елементарно
експериментиране с вода.
Чрез експериментална дейност с
децата от втора възрастова група
"Горски джуджета" обследвахме
физичните свойства на водата:
- Прозрачност;
- Разтворимост;
- Горене.
Използвани методи: експеримент,
наблюдение, демонстрация.
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Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание

Първи юни 01.06.2016 г. Незабравим празник в  Аула на Прабългарска школа за оцеляване Бага-Тур край град
Мъглиж.

"Парти под звездите в един град на
мечтите"

05.10.2016 г. Празнично парти по случай Деня на град Стара Загора с родители и деца в двора на ДГ
"Светлина".

На Античен форум "Августа Траяна" 01.11.2016 г.  Посещението в Античния форум  на град Стара Загора се превърна в незабравимо
преживяване за децата от втора възрастова група "Мечта".

В Храм-паметник"Рождество
Христово",гр.Шипка

02.03.2017 г. По случай 3 март-националният празник на България, учители и деца от ДГ"Светлина"
посетиха Храм-паметник"Рождество Христово" в гр. Шипка.

Посещение в Регионална
библиотека"Захарий Княжевски",
гр.Стара Загора

15.03.2017 г. Учители и деца от втора възрастова група "Мечта" посетиха Детския отдел на
Регионална библиотека "Захарий Княжевски", запознаха се с правилата за ползване на
книгите и си заеха няколко за  прочит в детската градина.

Посещение на ЗООПАРКА в град Стара
Загора

01.04.2017 г. Децата от ДГ"Светлина" честитиха 60 годишния юбилей на ЗООПАРКА в град Стара
Загора.

"Да осиновим дърво" 21.04.2017 г. По случай 22 април - Световният ден на Земята, децата от втора възрастова група
"Мечта" си "осиновиха  дърво" в близост до ДГ "Светлина".

Посещение във Ветеринарния факултет
на Тракийския университет

26.04.2017 г. Учители и деца от втора възрастова група "Мечта" посетиха Ветеринарния факултет на
Тракийския университет и наблюдаваха грижите, които се полагат за болните
животни.

Посещение на ферма в с.Малка Верея,
общ.Стара Загора

15.05.2017 г. Учители и деца от втора възрастова група "Мечта" посетиха ферма в с. Малка Верея,
общ. Стара Загора. Там стопаните на фермата показаха на посетителите  животните,
които се отглеждат във фермата и разказаха за грижите, които полагат за тях.

Първи юни на Централен плаж в град
Бургас

01.06.2017 г. Незабравимо морско приключение преживяха децата от ДГ"Светлина" на плажа и в
Морската градина на град Бургас. Денят на детето донесе на малчуганите безброй
приятни изненади.

Изнесено обучение в местността
Ксилифор край град Велико Търново

17.04.2018 г. В периода от 17.04. до 19.04. 2018г. учители и деца от ДГ "Светлина" проведоха
изнесено обучение в местността Ксилифор край град Велико Търново. Като
истински туристи, децата се катериха по планински пътеки, събираха
природни материали и разучаваха нови игри.

Първи юни в парк Света гора в гр.Велико
Търново

01.06.2018 г. Учители и деца от ДГ "Светлина" преживяха безброй забавления по площадките,
алеите и кътовете за отдих в Парк"Света гора", гр.Велико Търново. Величието и
красотата на старопрестолния град доставиха истинско удоволствие на малчуганите.

Начало на акциите "Капачки за бъдеще" и
"Жълти стотинки - деца помагат на деца"

01.10.2018 г. Учители, родители и деца от четвърта възрастова група "Мечта"  през 2018/2019
учебна година се вкючиха активно в благотворителните акции за събиране на
пластмасови капачки и жълти стотинки за закупуването на медицинска апаратура за
детски отделения в цялата страна.

Изнесено обучение в местността
Ксилифор край град Велико Търново

14.11.2018 г. В периода от 14.11. до 16.11.2018г. в местността Ксилифор край град Велико Търново
се проведе изнесено обучение с деца и учители от ДГ"Светлина", гр.Стара
Загора.Игри,туризъм и много приключения преживяха старозагорските посетители на
учебен център "Момина крепост".

При студентите от Тракийския
университет

05.04.2019 г. Деца от четвърта възрастова група "Мечта" поднесоха музикален поздрав за
студентите от Педагогическия факултет на Тракийски университет, гр.Стара Загора.

Посещение на Народна астрономическа
обсерватория и планетариум "Юрий
Гагарин", гр.Стара Загора

12.04.2019 г. По случай 12 април-Международния ден на авиацията и космонавтиката
учители и деца от четвърта възрастова група "Мечта" посетиха първата в
България астрономическа обсерватория. С интерес разгледаха постоянната
експозиция Музей на космонавтиката и наблюдаваха с телескоп небесни
обекти и явления.

"Хлебна къща", гр.Стара Загора в
ДГ"Светлина"

25.04.2019 г. Децата от четвърта възрастова група "Мечта" посрещнаха с голям интерес Ралица
Георгиева, координатор на "Хлебна къща", гр.Стара Загора. Тя разказа на
присъстващите приказката за тестото, замесено с много любов и душа и
приятелството, което се заражда покрай уханието на топлия хляб. На това ухание се
насладиха и децата, които заедно с Ралица Георгиева омесиха вкусни хлебни фигурки
и след изпичането им похапнаха с огромно удоволствие.

Изнесено обучение в местността
Ксилифор край град Велико Търново

08.05.2019 г. В периода от 08.05.до 10.05.2019 г.  учители и деца от ДГ  "Светлина" проведоха
обучение сред невероятната природа на местността Ксилифор край град Велико
Търново.

Посещение на Регионална библиотека
"Захарий Княжевски", гр Стара Загора

14.05.2019 г. Учители и деца от четвърта възрастова група "Мечта" се потопиха в приказния свят на
книгите в Детския отдел на Регионалната библиотека.

Поставяне на еко послания в парк
"Митрополит Методий Кусев", гр.Стара
Загора

17.05.2019 г. Учители и деца от ДГ "Светлина" поставиха табелки с екологични послания край
алеите на парка "Митрополит Методий Кусев", гр.Стара Загора.

ИГРИАДА 2019 16.10.2019 г. В двора на ДГ "Светлина" с родители, учители, деца и техните приятели от Lions club
Stara Zagora - Augusta се проведе спортен празник "ИГРИАДА 2019". 
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"Семейна хлеботворителница" 04.12.2019 г. Родители, учители и деца от първа възрастова група "Горски джуджета" твориха
хлебни вкусотии в ДГ "Светлина".

"Помощници на Дядо Коледа" 09.12.2019 г. В Държавна опера, гр.Стара Загора  на тържествена церемония за връчване на
наградите на Сдружение "Самаряни", родители, учители и деца от ДГ "Светлина"
помогнаха на Дядо Коледа да подари красиви подаръци на деца в неравностойно
положение.

"Мартенички за засаждане" 26.02.2020 г. Бабите от клуб "Баболандия"  в  ДГ"Светлина" и децата от първа възрастова група
"Горски джуджета" съотвориха от рециклирана хартия и семена на цветя
"мартенички", които бяха засадени в двора на детската градина на 1 март.

Благотворителна кампания за Спасителен
център " Надежда за различните"

27.02.2020 г.  ДГ "Светлина"  организира благотворителна кампания за осигуряване на храна за
пострадали при инциденти или насилие животни, които се отглеждат във Фондация
"Анимал хоуп" в гр.Казанлък.
Над 550 кг гранули и консерви за кучета и котки осигуриха родители и учители на
деца от ДГ"Светлина".
 
 

Световен ден на пощата 09.10.2020 г. По случай  9 октомври - Световния ден на пощата децата от втора възрастова група
"Горски джуджета" изпратиха по "пощальона Врабчо" писма с послания до Държавен
куклен театър, гр. Стара Загора.

Благотворителен спектакъл на Държавна
опера гр. Стара Загора в ДГ "Светлина"

12.10.2020 г. Пред родители, учители и деца в двора на ДГ"Светлина", Държавна опера, гр.Стара
Загора изнесе благотворителния спектакъл "Макс и Мориц" в полза на Националната
кампания"Живот за Сияна".

ИГРИАДА 2020 21.10.2020 г. За втора поредна година родители, учители и деца от ДГ  "Светлина" и техните
приятели от Lions club Stara Zagora - Augusta участваха в спортното събитие "ИГРИАДА
2020".

"Помощници на Дядо Коледа" 21.12.2020 г. За втора поредна година родители, учители и деца от ДГ "Светлина" помогнаха на Дядо
Коледа и Сдружение"Самаряни" да подарят дългоочаквани подаръци на деца в
неравностойно положение.

Един емоционален януарски ден 29.01.2021 г. Децата от втора възрастова група "Горски джуджета" се разходиха сред снежната
красота на парк "Борова гора". Почистиха една полянка и с удоволствие се забавляваха
на нея.

Посещение на Музеен кът "Пчеларство",
гр Стара Загора

11.02.2021 г. Децата от втора възрастова група "Горски джуджета" посетиха Музеен кът
"Пчеларство", където видяха къщичките на пчелите-кошерите, наблюдаваха работата
на центрофугата, опитаха сладък мед директно от пчелната пита и получиха интересни
и вкусни подаръци.

"Заедно да засадим Музикалната гора" 24.02.2021 г. Учители от ДГ "Светлина" се включиха в инициативата на Държавна опера гр. Стара
Загора за засаждане на широколистни дръвчета в местността Магарешка поляна край
града.

"Детството не бива да боли" 25.02.2021 г. Родители, учители и деца от ДГ "Светлина" подкрепиха каузата на Сдружение
"Самаряни" за набиране на средства за деца в неравностойно положение.

"Да почистим гората" 27.02.2021 г. ДГ "Светлина" и приятели почистиха парк "Борова гора".

Световен ден на рециклирането 18.03.2021 г. Учители и деца от ДГ "Светлина" отбелязаха Световния ден на рециклирането с
изработването на предмети, украси, сувенири от собственоръчно рециклирана хартия.

Фотоизложба на дете с домашен любимец 31.03.2021 г. В двора на ДГ "Светлина" беше организирана изложба от снимки на децата с техните
домашни любимци.

"Да помагаш означава да обичаш" 27.05.2021 г. За втора поредна година ДГ "Светлина"  организира благотворителна кампания за
осигуряване  на храна за пострадали при инциденти или насилие животни. Животните
се отглеждат във Фондация "Анимал хоуп" в град Казанлък.
Над 200 кг храна, осигурена от родители и учители на децата в ДГ "Светлина" беше
изпратена за пострадалите  животни, за които се грижат в Спасителен център
"Надежда за различните".

Посещение в Държавен куклен театър,
гр.Стара Загора

21.04.2021 г. Децата от втора възрастова група "Горски джуджета" посетиха Държавния куклен
театър с цел: Възприемане на основни сведения за същността на кукления театър.
Разгледаха снимките във фоайето на театъра, качиха се на театралната сцена и се
насладиха на спектакъла "Жабокът принц".

"Великденска творителница" 28.04.2021 г. Родители, учители и деца от втора възрастова група "Горски джуджета" в двора на ДГ
"Светлина" боядисваха и украсяваха чудни великденски яйца.

Изнесено обучение в Регионална
дирекция по пожарна безопасност и
защита на населението, гр.Стара Загора

17.09.2021 г. Учители, родители и деца от трета възрастова група "Горски джуджета" посетиха
РСПБЗН и се запознаха с начините за гасене на пожар. Качиха се на пожарните
автомобили, разгледаха специалната екипировка на огнеборците и успяха да пръскат с
големия пожарен маркуч. Така изпратихме Седмицата на пожарната безопасност.

Членство в организации

Период от Период до Организация
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Декември 1987 г. Януари 0 г. Синдикат на Българските учители

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организатор /
Учебно заведение Описание

25.02.2017 г. "Да се храним
разумно"

Семинар Национално
движение"Син
флаг"

Семинарът се проведе в град Сарафово. Участниците в него
обсъдиха събития и мероприятия, съпътстващи реализирането
целите от проекта"Да се храним разумно". Проектът насърчава и
подкрепя учителите да работят по темата за отговорно и разумно
консумиране на храна, развива критичното мислене у децата,
повишава осведомеността на родителите и обществото относно
глобалното въздействие на ежедневните ни избори.
 Проектът"Да се храним разумно" е финансиран от Европейския
съюз и обхваща пряко над 550 учебни заведения от девет
страни-членки на ЕС.
 

15.04.2019 г. "Водим бъдещето
за ръка"

Конференция РУО, гр.Русе XII Национална конференция по предучилищно образование
"Водим бъдещето за ръка" се проведе в град Русе.
Работата на конференцията протече в четири тематични
направления:
1.Задължителното предучилищно образование - гаранция за
училищна готовност на децата;
2.Ефективното управление на предучилищната институция -
изпълнение на националните стратегии на Министерството на
образованието и науката и подкрепа на младите учители:
3.Подкрепата за личностно развитие на децата - осигуряване на
равен шанс за социализиране, обучение и възпитание."
4.Интреактивни форми на взаимодействие "детска градина -
семейство" - сътрудничество с родителите за създаване на
позитивна, подкрепяща среда, благоприятна за стимулиране на
индивидуалното и социалното развитие на детето.

24.06.2021 г. "Образование,
ценности,
благополучие"

Професионален
форум

ДИПКУ, гр.Стара
Загора

XXI Национален педагогически форум с международно участие
"Образование, ценности, благополучие" се проведе в град Стара
Загора. 
На пленарната сесия бяха представени докладите:
- Роботи в ранното образование. Потенциалът на образователната
роботика с децата: когнитивни и релационни аспекти - Юргита
Ватиекуниене и Инга Жилинскине - Литва;
- Старт Про- Елена Вадимова, Център за проектно творчество <<
Старт-ПРО>> Московски Градски Педагогически Университет;
- Приложни измерения на социално-емоционалното учене - доц. д-
р Венета Узунова, ас. Вера Тодорова - ДИПКУ, Тракийски
университет;
- Проектите и мрежите - форма на квалификация  за учители -
Иглика Ангелова, КАИТ.
-
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