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Философия на преподаването –

важни въпроси
„Всяко едно дете има великата и трудна задача  да направи 

от себе си  един възрастен“ - М. Монтесори

Всяко дете от момента на раждането си се учи. И въпреки, че
човешките същества градят върху сходни преживявания, всеки
възприема различни елементи от тях и ги прави свои собствени.

Тези различия, характерни за отделните деца, изискват
специални умения от учителите.

Всяко отделно дете е неповторимо. Често обаче се
сблъскваме със схващането, че всички деца започват детска
градина /училище/ от една стартова линия. Казано по друг
начин-образованието е като състезание.



В предучилищна възраст децата се подготвят за бягането с
препятствия, наречено детска градина /училище/. В тесните
коридори на пистата всяко дете се отделя, падайки или прескачайки
препятствия, издигнати от обществото. Отклоненията са
нежелателни, а да тичаш прекалено бързо е почти толкова лошо,
колкото да тичаш прекалено бавно. Някои деца достигат с лекота до
финала. Други изобщо никога не финишират. Трети са така
наранени и контузени, че до края на живота си накуцват в резултат
на полученото възпитание и образование.

Необходимо е ние, които работим с малки деца, да преосмислим
собствената си роля.



Трудов стаж

 Дати: от 11.03.2013 г. – 31.08.2022 г.

 Име и адрес на работодателя: Детска градина 
”Радост” № 24, гр.Стара Загора

 Вид на дейността или сфера на работа: 
образование

 Заемана длъжност: старши учител

 Основни дейности и отговорности: обучение и 
възпитание на деца от 3 г. до 7 г.



Трудов стаж

Дати: 01.08.1997 г. - 08.03.2013 г.

 Име и адрес на работодателя: Детска градина 
”Ален мак” № 25, гр.Стара Загора

 Вид на дейността или сфера на работа: 
образование

 Заемана длъжност: старши учител

 Основни дейности и отговорности: обучение и 
възпитание на деца от 3 г. до 7 г.



Трудов стаж

 Дати: 29.09.1987 г. - 01.08.1997 г.

 Име и адрес на работодателя: Обединено детско 
заведение ”Пчелица” № 16, гр.Стара Загора

 Вид на дейността или сфера на работа: 
образование

 Заемана длъжност: учител

 Основни дейности и отговорности: обучение и 
възпитание на деца от 3 г. до 7 г.



Трудов стаж

Дати: 15.09.1980 г. – 01.09.1987 г.

 Име и адрес на работодателя: ОК на ДКМС, гр. 
Стара Загора

 Вид на дейността или сфера на работа: 
образование

 Заемана длъжност: дружинен ръководител; 
методист

 Основни дейности и отговорности: организационно 
– просветна дейност



АЗ СЪМ УЧИТЕЛ
Учителите трябва да имат познания за децата.

Също така те трябва и да познават децата.
/Норман Кърби – писател и педагог/

Ако учебните заведения са за децата /а те със сигурност са/, то те са 
и за учителите. За да успее учителят като учител, той се нуждае от цели, 
разбираеми и от него, и от децата, за които се грижи.
Аз виждам твореца - учител, като човек, който насърчава дедето да осъзнава 
своите дарби, да разбира неуспехите си,да мисли,да взема самостоятелни 
решения и да ги изпълнява.

Учителят трябва да осигури основата, от която детето ще тръгне да 
търси връзка и разбирателство със света, изразявайки своите страхове и 
затрузнения, радости, увлечения и мечти в проза и поезия, чрез  боя или 
глина, в музика или мимика, или чрез други начини на самосъзряване, които 
в този момент от развитието на детето са най-подходящи за него.

Пишейки за учителя, се върнах назад, към своя училищен опит и се 
опитах да определя идеалния учител, който искам да бъда.



Искам да бъда:



Образование и обучение



Образование и обучение



Образование и обучение



Образование и обучение



Образование и обучение



• Новите предизвикателства пред българското образование.

• Интеркултурни модели на педагогическо взаимодействие в системата на 
предучилищното образование.

• Управление на качеството в образователната институция.

• Разбработване на вътрешна система за управление на качеството в детската градина.

• Успешни практики за обхват и задържане в предучилищното образование. Стъпки към 
ефективно взаимодействие детска градина-родители-деца.

• Интерактивни методи и техники за групова работа в детската градина.

• Ефективни модули за работа в групата.

• Иновативни стратегии и подходи за планиране, създаване и реализиране на 
интерактивнапедагогическа ситуация.

• Диагностични процедури в детската градина в процеса на проследяване на 
постиженията.

• Диагностика и корекция.



• Добрите практики – децата се учат как да защитават животните.

• Контролиране и овладяване на стреса в професията учител “burn out” syndrome.

• Увеличаване на ефективността на процеса на обучение в мултикултурна среда.

• Нови интерактивни образователни стратегии за обучение по БДП.

• Ефективно партньорство между учители и родители.

• Изграждане на здравни навици и култура.

• Стимулиране творческото мислене у децата.

• Ритъм терапия- практикум.

• Иновативни подходи за организация на обучението.

• Създаване на позитивна среда- управление на конфликтите  и агресията в детската 
градина.

• Взаимодействие на семейството с детската градина. Готовност за учене и адаптация 
на детето в първи клас.



OП „Наука и образование за интелигентен растеж“ –
„Вълшебна стая“





Организация за защита на животните “Четири лапи“ –
ДЕЦАТА СЕ УЧАТ КАК ДА ЗАЩИТАВАТ ЖИВОТНИТЕ





НП „Развитие на системата за предучилищно образование“





„Утре - Училище за толеранстност и равнопоставеност на 
етносите“





„С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи-успешен модел 
за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“



НП „С грижа за всеки ученик“ Модул 2 „Допълнително обучение 
за деца от ПГ“ - МОН













• Добри комуникационни 
умения с деца и родители

• Умения за работа в екип
• Опит в организирането 

на по-големи групи хора

• Участие в избработване 
и реализиране на проекти 

• Ползване на чужди езици: 
френски език и руски език

• Литератуни умения



Комисията по БДП















Зима, Коледа, Игри







Баба Марта





Любима Есен






