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Ваня Панчева
Ваня Николова Панчева

Националност: България
E-mail: vaniapancheca443@abv.bg

Телефон: 0885878921

Трудов стаж

Общ стаж:
26години ,9 месеца,4 дни

Учителски стаж:
26 години,9 месеца,4 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител

Тип на институцията:
Детска градина

Име на институцията:
Детска градина ''Светлина''

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност

Април 2013 г. До сега Детска градина ''Светлина '' Старши учител

Любим цитат

''Учителството е професията,която създава всички други професии''

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност

Октомври 1989 г. Май 1993 г. Висше - бакалавър ПУ "Пайсий Хилендарски" Детски учител

Специалност

Професионална квалификация (специалност):

Детски учител

Професионална квалификация "учител":

ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС
Брой

академични
часове

Обучителна
институция

Октомври 2015 г. Ноември 2015 г. ПЕТА Професионално-квалификационна
степен

Детски учител 5-та
степен

Тракийски
университет, Стара
Загора
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Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени
кредити Обучителна институция Тема

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

Февруари 2021 г. 8 часа 1 кредит "Педагогическа къща Галчев" Формиране на еко/био/центрично поведение по
модул 2 на МОН "Иновативна детска градина"

Ноември 2016 г. 16 часа 1 кредит Софийски университет "Свети
Климент Охридски"

Децата се учат как да защитават животните

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични
часове Обучителна институция

Март 2018 г. Март 2018 г. Мария Монтесори -идеи и методика на работа 1 Детска градина ''Светлина ''

Април 2019 г. Април 2019 г. ''Себепознание и професионално развитие '' 1 Детска градина ''Светлина ''

Март 2017 г. Март 2017 г. ''Любими цитати ,които ни вдъхновяват '' 1 Детска градина ''Светлина ''

Март 2017 г. Март 2017 г. ''Мозъчната атака -метод за мислене и организация '' 1 Детска градина ''Светлина ''

Март 2018 г. Март 2018 г. ''Бариерите в общуването '' 1 Детска градина ''Светлина ''

Март 2018 г. Март 2018 г. ''Приказка за щастието '' 1 Детска градина ''Светлина ''

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция

Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Квалификационен курс ''Диагностика ,корективна работа и
мотивация за ефективно учене чрез смесени
техники за преподаване''

МОН

Октомври 2018 г. Октомври 2018 г. Квалификационен курс ''Приказкотерапията като педагогически
метод при работа с деца ''

Тракийски университет

Май 2017 г. Юни 2017 г. Квалификационен курс ''Екопедагогика за доучилищна възраст за
формиране на еко-био центрично поведение .

''Педагогическа къща
Галчев ''

Май 2018 г. Май 2018 г. Квалификационен курс ''Интерактивни методи на обучение на деца
от ПУВ''

Тракийски университет

Ноември 2017 г. Ноември 2017 г. Квалификационен курс ''Валеологичният подход при създаване на
система за здравно възпитание ''

''Педагогическа къща
Галчев ''

Ноември 2018 г. Ноември 2018 г. Квалификационен курс ''Детската игра с нови функции '' ''Педагогическа къща
Галчев ''

Октомври 2016 г. Октомври 2016 г. Професионална
квалификация

''Неудобната педагогика '' ''Педагогическа къща
Галчев ''

Групи

Група Учебно заведение Учебни години

Първа група ДГ "Светлина" 2013/2014

Втора група ДГ "Светлина" 2014/2015

Трета подготвителна група (ПГ-5г.) ДГ "Светлина" 2015/2016

Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) ДГ "Светлина" 2016/2017

Първа група ДГ "Светлина" 2017/2018

Втора група ДГ "Светлина" 2018/2019

Трета подготвителна група (ПГ-5г.) ДГ "Светлина" 2019/2020

Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) ДГ "Светлина" 2020/2021
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Умения и компетентности

Социални умения

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа
в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, организираност, сътрудничество с родители, коректни взаимоотношения
с учителския колектив, добри контакти с децата, уважение и стимулиране на уникалността и индивидуалността на всяко дете.

Технически умения
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.

Артистични умения

Интерес към драматизация на детски приказки, подготвяне на театрални постановки. 
Интерес към изобразителното изкуство, въвличане на децата в достъпни изобразителни техники.

Организационни умения

Координация и сътрудничество с колеги и родители. Oрганизиране 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, участие в педагогически съвети, изпълнение на техните решения. Участие в различни организационни и методически
форми и инициативи, свързани с дейността на институцията.

Методи на преподаване

В моята работа като учител, от изключителна важност е индивидуалният подход към всяко дете.Нагледно -образното мислене на децата в тази
възраст предполага водещи методи в работата да са -наблюдение ,демонстрация ,презентации .Работя индивидуално ,групово или фронтално в
зависимост от задачите , които съм си поставила.В центъра на учебно -възпитателния процес е детето , като основна мисия е неговото умствено и
емоционално развитие .

Философия на преподаване

Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. В процеса на обучение се стремя да запазвам и развивам детския творчески порив така, че
всяко дете да живее пълноценно и да придобива различни знания и умения. Да спомагам за израстването на детето, като самостоятелно мислеща и
социално оотговорна личност, която се отнася към обкръжаващия свят с оптимизъм и ентусиазъм. Участието на семейството във възпитателния
процес е важна стъпка в реализирането и постигането на очакваните резултати. Крайната цел е детето да се чувства щастливо и уверено по пътя си. 

Добри практики

Участие в подготовката за спектакли в опера Стара Загора.

1  .,,Докосване ''-2013г. , 2.''Приказки в операта '' -2014 г . ,3.''Там,където се раждат мечтите '' ,4.''Цветята на малката Ида '' -2018 г. ,5. ''Вкусът на
времето '' -2019 г.

Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание

Статия Автор "Светът на детето"
Автор на една от статиите в книгата: "Една нощ в детската градина".

Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание

Март 2020 г. До сега Национална програма ,,Успяваме заедно
'',Модул 2 ''Иновативна детска градина ''

Член МОН Осигуряване на цялостно развитие на
детската личност прилагане на
иновативни и авторски програми .

Мероприятия и събития
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Наименование Дата Описание

''Работилница за кукли '' 12.04.2021 г. Изработване на кукли съвместно Държавен куклен театър.

''Световен ден на рециклирането '' 18.03.2021 г. Изработване на дизайнерски изделия от рециклирана хартия.

Посещение на Спасителен център ,,Зелени балкани
''

09.03.2021 г. Запознаване на децата с живота на спасените животни в центъра
.Осиновяване на един от обитателите орел змияр.

Участие в акция ''Борова гора '' 27.02.2021 г. Почистване на парк ''Борова гора ''.

,,Творчество на улицата '' 13.09.2020 г. Изработване на картини от пясък ,рецикиране на хартия ,рисуване на
комикси.

''Да засадим мартеници '' 28.02.2020 г. Засаждане на цветя от рециклирана хартия .

,,Да помогнем на дядо Коледа '' 12.12.2019 г.

''Светът на детето '' 14.11.2019 г. Премиера на книга .

,,Моят детски свят '' 23.11.2018 г. Откриване на нова плошадка за игра .

''Игриада 2020 '' 21.10.2020 г. Спортни състезания на открито с участието на Лайънс клуб Стара Загора

Членство в организации

Период от Период до Организация

Април 2013 г. Януари 0 г. Синдикат на българските учители

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организатор / Учебно
заведение Описание

18.05.2018 г. ''Съвременни тенденции в
Предучилищното образование ''

Конференция МОН Постижения и затруднения при
прилагане системата по управление
и качеството на образованието .

24.06.2021 г. ''Образование, ценности,
благополучие ''

Професионален форум ДИПКУ Стара Загора
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