
ЕЛЕКТРОННО

ПОРТФОЛИО

В ОБРАЗОВАНИЕТО

ПламенаТотева
Пламена Тодорова Тотева

Националност: България
E-mail: plamena.bakalova@abv.bg

Телефон: 0899118963

Трудов стаж

Общ стаж:
9 години

Учителски стаж:
7 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител

Тип на институцията:
Детска градина

Име на институцията:
Детска градина " Светлина", град Стара Загора

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност

Юни 2017 г. До сега Детска градина №10 "Светлина", гр. Стара Загора учител

Октомври 2015 г. Юни 2017 г. Детска градина №6 "Камбанка", гр. Стара Загора учител

Септември 2012 г. Юни 2013 г. Второ основно училище "Петко Рачов Славейков", гр. Стара Загора младши възпитател

Януари 2011 г. Юни 2012 г. Целодневна детска градина №1 "Здравец", гр. Казанлък младши учител

Любим цитат

"Вярвам, че децата са бъдещето. Научете ги добре и ги оставете да си следват пътя. Покажете им цялата красота, която носят в себе си." Уитни
Хюстън

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност

Май 2008 г. Май 2021 г. Висше - бакалавър Великотърновски университет " Св. св. Кирил и
Методий"

Предучилищна и начална училищна
педагогика

Специалност

Професионална квалификация (специалност):

Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионална квалификация "учител":

ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени
кредити Обучителна институция Тема
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Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит "Дарена ейджънси" ООД - гр. Стара
Загора, с ръководител Дарина
Перчемлиева

"Мениджмънт на детската група"

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

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция

Април 2021 г. Април 2021 г. Обучителен курс Технология в класната стая. Игри в
образованието.

Обучителен курс по програма
"Еразъм +"

Февруари 2021 г. Март 2021 г. Квалификационен курс " Формиране на еко/ био/ центрично
поведение" по модул 2 на МОН " Иновативна
детска градина"

"Педагогическа къща Галчев"

Чужди езици

Език Ниво на владеене

Английски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Групи

Група Учебно заведение Учебни години

Първа група Детска градина "Светлина" 2020/2021

Умения и компетентности

Социални умения

Комуникативнаст, тактичност,организираност, отговорност,креативност, позитивно отношение и грижа за физическото и емоционално здраве на
децата, умения за работа в екип.

Организационни умения

Организиране и провеждане на педагогическата дейност в съответствие с изискванията в нормативните и образователни документи. Своевременно и
коректно водене на задължителната документация.Участие в педагогически съвети и изпълнение на техните решения. Участие в различни
организационни и методически форми и инициативи, свързани с дейността на детската градина.

Технически умения

Умения за работа с операционна система Windols, умения за работа с интерактивна бяла дъска, умения за работа с MS Office (Word, Excel, Power
Point), умения за работа с различни интернет приложения.

Когнитивно-базирани умения

Организиране на среда безопасна и стимулираща детското развитие. Реализиране на педагогическото взаимодействие чрез разнообразни методи и
форми на преподаване. Стимулиране на всяко дете да се изяви със своите силни страни и възможности, както и да намери своето неповторимо място
в детския колектив. Грижа за изграждането на национални и общочовешки ценности.

Артистични умения

Превъплащаването в палитра от роли и герои, живеещи и потребни в света на детето. Любов към художествената литература, театрално изкуство,
музика и танц.

Методи на преподаване

Процесът на учене в детската градина се характеризира с жизненост и непосредственост на проявите на децата, малко образователно съдържание,
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подкрепящо детския опит, широка и ярка визуална основа, използвайки игра и забавни техники на преподаване. Нагледните, практическите и
словесни методи на обучение се използват в различни комбинации с водещата роля на един от тях. Решаването на всеки познавателен проблем е и
най - вече творческо решение на всеки учител и детски колектив.

Философия на преподаване

      Работата на детския учител е най - живият, най - творческият и интересен процес на познание! Той не толкова учи на закони и зависимости,
колкото разказва приказки и одухотворява света. Детският учител отваря детските сетива и води детето към познание - интересно, красиво,
просто...Детето е крехко цвете, което расте и разгръща своя емоционален свят, задава своите въпроси и преоткрива мястото си сред другите...нужни
са му любов, вяра и подкрепа!

      В работата си търся индивидуалните заложби и таланти у детето. Опитвам се да му помогна да се изрази и изяви сред  останалите със своите
силни страни и възможности. Най - важното е децата никога да не спират да задават въпроси за заобикалящия ги свят и човешките
взаимоотношения, да усещат подкрепата на възрастните, да бъдат добри приетели, да получават любов и да растат обичащи! Като техен учител
насочвам и удовлетворявам техния естествен порив...да откриват света и да се вдъхновявят от него! Мисля, че работата в екип и взаимодействието с
родителите е пътят към добри резултати.
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