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Пенка Косева
Пенка Борисова Косева

Националност: Bulgaria
E-mail: pepibk@abv.bg
Телефон: 0898382320

Трудов стаж

Общ стаж:
18 години

Учителски стаж:
4 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител

Тип на институцията:
Детска градина

Име на институцията:
Детска градина “ Светлина“

Любим цитат

„ Да бъдеш цял живот с деца- професия за хора със сърца!“

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност

Септември 1997 г. Май 2001 г. Висше - бакалавър Тракийски Университет Аграрна Екология

Септември 2015 г. Март 2018 г. Висше - магистър ПУ „ Паисий Хилендарски“ Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични
часове

Обучителна
институция

Септември 2021 г. Октомври 2021 г. Свидетелство за
професионална квалификация

5-та степен

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени
кредити Обучителна институция Тема

Септември 2018 г. 16 часа 1 кредит “ Тийм Прайм Консулт“ ЕООД „ Ефективни модели за работа с групата
или класа"

Юни 2019 г. 16 часа 1 кредит “Бит и техника“ ООД „ Диагностичните процедури в детската
градина в процеса на проследяване на
постиженията. Диагностика и корекция.“

Октомври 2019 г. 32 часа 2 кредита Българска Академия на Науките,
Институт за изследване на населението
и човека

“ Ранно оценяване със скрининг тест на
риска от проблеми в развитието и
обучението на тригодишни деца“

Юли 2021 г. 32 часа 2 кредита „ Изоблок“ ЕООД „ Контролиране и овладяване на стреса в
професията учител. Бърнаут синдром.“
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Септември 2021 г. 32 часа 2 кредита Тракийски Университет, Департамент за
информация и повишаване
квалификацията на учителите, Стара
Загора

„Планиране и организация на учебния
процес в мултикултурна среда“

Декември 2021 г. 32 часа 2 кредита Сдружение „ Център за междуетнически
диалог и толерантност Амалипе“, Велико
Търново

„ Фолклор на етносите“

Януари 2022 г. 32 часа 2 кредита Сдружение „ Център за междуетнически
диалог и толерантност Амалипе“, Велико
Търново

„ Управление на мултикултурно училище
и превръщане на училището в център на
общността“

Февруари 2022 г. 32 часа 2 кредита Сдружение „ Център за междуетнически
диалог и толерантност Амалипе“, Велико
Търново

„ Взаимодействие с образователния
медиатор“

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция

Април 2021 г. Април 2021 г. Ролята на творческите игри в познавателната
активност на децата

Групи

Група Учебно заведение Учебни години

Първа група ДГ №24 " Радост" 2018/2019

Втора група ДГ №24 " Радост" 2019/2020

Трета подготвителна група (ПГ-5г.) ДГ №24 " Радост" 2020/2021

Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) ДГ №24 " Радост" 2021/2022

Умения и компетентности

Организационни умения

Умения за работа в екип●

Умения за работа с операционна    система Windows, умения за работа с интерактивна бяла дъска, умения за работа с MS Office ( Word, Excel,●

Power Point), умения за работа с различни интернет приложения;
Добри комуникативни умения;●

Бърза адаптация;●

Креативност.●

Философия на преподаване

Преподаването в детската градина изисква богато въображение, много знание и познание, голяма гъвкавост и креативност от страна
на учителя. Информацията трябва да бъде поднесена с голяма прецизност и в съответствие с различните интереси и особености на
децата. То трябва да бъде така проведено, че да предизвика вниманието на всяко дете, дори и най- разконцентрираното. Учителят
трябва да е вълшебник и да направи вълшебство пред очите на децата, които да останат запленени и заинтересувани от чутото и
видяното.

Постижения на ученици

Участие в VII Националния фестивал за руска поезия, песен и танц “Пусть всегда будет солнце„ и I- во място в категория „ Песни-
колективни изпълнител

Участие в VIII Националния фестивал за руска поезия, песен и танц “Пусть всегда будет солнце„

III- то място в категория

„ Песни- колективни изпълнители“
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Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие
като Организация Описание

Октомври 2019 г. Май 2022 г. Проект BG05M2ОP001-3.00-
-0004 „Активно приобщаване
в системата на
предучилищното
образование“

Учител МОН Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно
приобщаване в системата на предучилищното
образование се реализира по Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж”
2014-2020 г. и е с конкретен бенефициент
Министерство на образованието и науката в
партньорство с Център за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства (ЦОИДУЕМ). Проектът е с
продължителност 30 месеца и е на обща стойност
82 500 000 лв., финансиран по Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“, съфинансирана от Европейския социален
фонд.
Една от основните цели на проекта е разширяване
на достъпа до предучилищно образование на
децата от уязвими групи и живеещи в бедност. В
рамите на проекта се предвиждат набор от мерки
за постигане на цитираната цел, като:
предоставяне на допълнително обучение по
български език за децата с различен майчин език
като ефективно средство за социално приобщаване
в групата на връстниците, изплащане на такси за
посещаване на целодневна детска градина като
преодоляване на икономически бариери за
включване и премахване на една от най-значимите
причини за неучастие в предучилищно
образование, мотивация на родителите за активно
сътрудничество между семейството и детската
градина.

Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание

Поздравителен адрес 08.04.2022 г. На 08.04.2022 г. в културен център ,,Стара Загора" беше  представен Проект ,,С грижа за всеки гражданин
от уязвимите групи - успешен модел за социално - икономическа интеграция в Община Стара Загора".
Четвърта Б група поздрави участниците и гостите в събитието .
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