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Националност: българска
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Телефон: 0899053209

Трудов стаж

Общ стаж:
8 години

Учителски стаж:
8 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител

Тип на институцията:
Детска градина

Име на институцията:
Детска градина №10 "Светлина" град Стара
Загора

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност

Юни 2013 г. До сега Детска градина №10 "Светлина" Учител

Любим цитат

От какво се прави ливада? Нима не знаеш? Трева и една пчела и да мечтаеш. Ако пчелата не пристига, мечтата стига. Емили Дикинсън

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност

Септември 2010 г. Юни 2015 г. Висше - магистър Тракийски университет, град Стара
Загора

Предучилищна и начална училищна
педагогика

Специалност

Професионална квалификация (специалност):

Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионална квалификация "учител":

ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични
часове Обучителна институция

Септември 2018 г. До сега 5-та степен ДИПКУ Тракийски университет

Квалификационни кредити
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Година и месец Продължителност Получени
кредити Обучителна институция Тема

Февруари 2014 г. 8 часа 1 кредит Training Lab Гражданско образование

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

Децата се учат как да защитават животните

Март 2016 г. 8 часа 1 кредит "Дарена Ейджънси" ООД "Профилактика и преодоляване на синдрома
Бърнаут"

Октомври 2016 г. 8 часа 1 кредит "Педагогическа къща Галчев" Неудобната педагогика - практически аспекти

Декември 2017 г. 48 часа 1 кредит Каприкорн ООД Английски език

Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит Педагогическа къща Галчев Екопедагогика за доучилищна възраст за
формиране на еко(био)центрично поведение -
теория и практика

Май 2018 г. 16 часа 2 кредита ДИПКУ Тракийски университет Интерактивни методи при обучение на деца от
ПУВ

Октомври 2018 г. 32 часа 2 кредита ДИПКУ Тракийски университет 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 Детската игра с нови функции

Януари 2018 г. 16 часа 1 кредит Педагогическа къща Галчев Валеологичният подход при създаване и
прилагане на система за здравно възпитание в
детската градина

Септември 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" Портфолио на учителя

Февруари 2019 г. 8 часа 1 кредит Кайт ЕООД Изграждане на мотивация и ценности за живота
чрез ранно детско образование MOV-UP

Март 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за творческо обучение Образователна среда подкрепяща ученето

Октомври 2019 г. 16 часа 1 кредит Тракийски университет, град
Стара Загора

Арттерапия

Март 2019 г. 16 часа 1 кредит ДИПКУ Тракийски университет Ритъм терапията - приложни аспекти

Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит Бит и техника Варна Диагностичните процедури в детската градина

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични
часове

Обучителна
институция

Март 2017 г. Март 2017 г. Любими цитати, които ни вдъхновяват 1

Март 2017 г. Март 2017 г. Мoзъчната атака - метод за мислене и организация 1

Март 2018 г. Март 2018 г. "Бариерите в общуването" 1

Март 2018 г. Март 2018 г. "Приказка за щастието" 1

Чужди езици

Език Ниво на владеене

Английски език А2 (Основно ниво на владеене)

Групи

Група Учебно заведение Учебни години

Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Детска градина "Светлина" 2013/2014

Първа група Детска градина "Светлина" 2014/2015

Втора група Детска градина "Светлина" 2015/2016
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Трета подготвителна група (ПГ-5г.) Детска градина "Светлина" 2016/2017

Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Детска градина "Светлина" 2017/2018

Първа група Детска градина "Светлина" 2018/2019

Втора група Детска градина "Светлина" 2019/2020

Трета подготвителна група (ПГ-5г.) Детска градина "Светлина" 2020/2021

Умения и компетентности

Социални умения

Гъвкавост, умения за работа в екип, креативност, умения за носене на отговорност, дисциплинираност и емпатийност.

 

Организационни умения

Организиране и провеждане на педагогическата дейност в съответствие с изискванията определени от 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,  методически форми и инициативи, свързани с дейността на детската
градина. Отговорност към състоянието и обогатяването на материално-техническата и учебна база.

Технически умения

Отлично владеене на офис пакет - работа с "Word"|, "Power Point", Ëxcel"

Работа с електронни, образователни платформи.

Работа с електронен дневник, електронни образователни ресурси.

Работа с интерактивна дъска.

 Работа с "Kahoot

Когнитивно-базирани умения

Организиране на среда подкрепяща детското  развитие; Съхраняване и грижа за индивидуалността на всяко дете в колектива на общата група;
Реализиране на педагогическото взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на преподаване; Създаване и поддържане в процеса на
обучение на среда, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат.

Методи на преподаване

Наблюдение;

Беседа;

Демонстрация;

Коучинг;

Мозъчна атака;

Игра

Метод "Кръгла маса";

Дискусия

Разказът, като метод на обучение;

Симулация;

Метод на конкретните ситуации "кейс стъди"

Казус;

Опити и експерименти, като начин на преподаване и порактическа работа;

Други
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Философия на преподаване

Мисията ми, като учител е да осигуря безопасна и здравословна среда за децата, защото те са поверени в нашите ръце. 

Осъзнавайки, че импровизацията и драматизацията са  съставни части на детското себеизразяване, постоянно се стремя да развивам и
усъвършенствам уменията и знанията си в тази област. Въвеждането на новости в процеса на работата ми би помогнало на децата да разбират и
осъзнават по-добре нуждите си, чувствата и усещанията, както и знанията си. Всяко дете има своите индивидуални различия и поради това аз , като
учител се стремя да дам шанс и подкрепа на всяко дете за себеизява и за изграждане на благоприятен микроклимат в групата за всички.

Добри практики

Аз съм бъдещето, пази ме! - 29.06.2015 г.

Инициатива,  свързана със безопасността на движение по пътищата, организирана за деца със съдействие на МВР град Стара Загора. Проведено бе с
игри, свързани с безопасно поведение на улицата, екипни, практически дейности и забавления.

"Баболандия"

Основаване на комитет на бабите на децата в детска градина "Светлина", в подкрепа на дейностите й.

Учреден е на 13.10.2017 г.

В него участват 45 любими баби на деца.

Целта е създаване на условия и предпоставки за сътрудничество и взаимодействие между бабите и учителите за постигане целите на
предучилищното образование, както и за формиране на положително отношение към детската градина и мотивация за учене.

Всичко това се осъществява, чрез избрани форми на педагогическо взаимодействие - открити моменти от живота на детето в детската градина, баби,
учители и деца, в които чрез взаимодействие обогатяват опита си, знанията си и изучават народните традиции и обичаи, чрез иновативната,
интерактивна форма на обучение "учене чрез правене".

Задачите за реализиране са:

 Формиране на положителна нагласа към дейността на детската градина, чрез субект-субектоориентиран процес;●

Възпитаване на любов към българските традиции и уважаване към културните ценности, чрез пресъздаването им във взаимодействието с бабите;●

Изграждане на доверие и подобряване на партньорството между детската градина и семейството;●

Търсене на добри практики и съвременни форми на взаимодействие с родителите.●

"Пътят на хартията"

В тази иновативна практика, педагогическият процес има акцент върху формиране у децата на ново екологично мислене,  реализиране в  поведение
им, хуманно, грижовно и опазващо отношение към опазване на околната среда. 

Изграждане на елементарни представи у децата, за едно от основните, физични свойства на водата - разтворимост.

Осъзнаване процеса, при който отпадъците се преработват така, че да се произведе суровина, която да бъде използвана за производство на нови
продукти - хартия. 

Формиране на умения за прогнозиране на екологични последствия от своята собствена дейност и от дейността на другите / хора и природни процеси
и явления/ и изграждане на първоначална ориентация към опазване и защита на природната среда.

Изработва по образец и/или по собствен замисъл модели и изделия, като подбира и комбинира подходящи и разнообразни материали и инструменти.

В процеса на рециклиране на хартията, у детето се развива екологосъобразно отношение, умение за сътрудничество и работа в екип.

 

 

"Засади мартеница, за да порасне цвете"

За първи път продуктите от рециклирането на хартия, бяха представени пред обществеността, чрез мероприятието "Засади мартеница, за да порасне
цвете". 

Семена от цветя бяха добавени в пулпата от хартия, след което от получената смес бяха изработени мартеници в взаимодействие с бабите от комитет
"Баболандия".

Мартениците бяха посадени в парк "Аязмото"  и на други значими обществени места.

"Арт улицата"

Представяне на процеса на рециклиране пред широката общественост, чрез взаимодествие с родители и деца. 
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На 12 септември 2020 г. пред сградата на кукления театър в град Стара Загора бе представен процеса на рециклиране на хартияпред широката
общественост. В уъркшопа деца и родители имаха възможност да направят собственоръчно изделия от рециклирана хартия.

"Жабки с шапки"

Целите на педагогическата ситуация са децата да размислят,  преживеят и оценят разнообразието на една мултикултурна среда. Да се възпита
емпатия и толерантност както и позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот, както и умения и нагласи за
конструктивни взаимодействия в мултикултурна среда. Да се развият умения за сътрудничество и работа в екип.

 

Образователни задачи:

Разширяване на правоговорните и артикулационните умения при произнасяне на близко звучащи звукове (с-з; ш-ж);1.
Насочване на вниманието към първия звук в думата чрез интониране;2.
Затвърдяване на умения за съставяне на правилно построени изречения с анализираните думи;3.
Възприема активно стихотворението „Жаба“ от поета Чичо Соян. Участва в диалог по текста и изразява отношение към постъпките на героите.4.
Разбира значението на думи, обозначаващи качества на личността.

 

Развиващи:

Развиване умения за сътрудничество;●

Подобряване на комуникативните умения;●

Развиване на фонематичния слух;●

Възпитателни:

Умение за работа в екип.●

Позитивно отношение към разнообразието във всичкиобласти начовешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в●

мултикултурна среда;
Умения за емпатия и толерантност.●

Нов живот за старите вещи

Съвместна инициатива с учители и родители, която цели да формира у децата екологосъобразно отношение. 

Необходимостта от опазване, съхраняване, разумно използване и възпроизводство на природата постави пред предучилищната педагогика нов и
много актуален проблем - екологичното възпитание. В предучилищна възраст то е своеобразен, организиран процес на педагогическо въздействие,
насочен към конкретни цели - поставяне на основите на положително отношение на детето към природата, усвояване на знания за нея, изграждане
на екологично мислене, екологично съзнание и естетически качества, овладяване на предхождащи начини на взаимодействие на подрастващите с
природата.

С тази добра практика целим да елеминираме консуматорското мислене и ниската инициативност в съвременното общество.

Мини проект "Почвата, златото под краката ни"

Цел на проекта: Съвместно обучение и учене, което да даде възможност на всеки да изгради  желание за действие в полза на природата и околната
среда, чрез пряк контакт с нея и жизнения опит. Учене чрез колективна дейност, в която учащите участват пряко в процеса, изграждат собствена
стратегия за работа и избират на начини за реализация.

Задачи:

Да се предостави на децата и родителите обективна информация, интегрираща сложността за системи и еволюцията на знанието за почва, семена,●

растения и някои живи организми.
Да се осъществят множество дискурси, за да се даде възможност на всеки да формира собствено мнение и да промени поведението си в полза на●

природата.
Да се изгради цялостен затворен процес, даващ ценни знания за връзките между хората и природата.●

 

Инструментариум:

Проектът бе реализиран цяла година в три направления – изследователско, експериментално, научно – трудово.

В изследователската си част  с проучване на състава на почвата, изменения в растителните видове в различна среда, промените им през различните
сезони, замърсители на почвата.

По експерименталната част беше работено върху влиянието на температурата , светлината, измененията в състава на почвата.

Научно –трудовата част от проекта се реализира чрез, създаване на компостер за органични отпадъци, засаждане на различни видове семена,
изграждане на овощна и зеленчукова градина, хранилище за семена, създаване на кът за „Инструменти вместо играчки“, мини ферма за червеи и
гъби, дом на семената, къщичка за мравки, практически творилници.

Тези работни направления са осъществени с деца, родители и учители в дворното пространство на детска градина „Светлина“, занималнята на
групата, посещения на горски територии и градински център.
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Постижения на ученици

Конкурс за "Най-усмихнат клас на България"

Авторство

Тип Роля /
принос Заглавие / Описание

Статия Автор Децата - нашето бъдеще
Целта на разработката е да  се разкрият начините, методите и средствата, които предоставя детската
градина за изграждане на култура за безопасно поведение на пътя и споделяне на практически опит.

Методически
материал

Автор Светът на детето
Методически материал за книга на детската градина на тема: "Децата - нашето бъдеще" и "Забавление с
усмивка" - игрови педагогически форми, чрез кооперативни игри: "Лабиринт", "Пъргаво човече", "Нашата
история"

Участие в проекти

Период от Период
до Наименование Участие

като Организация Описание

Октомври 2018 г. До сега Атмосфера бъдеще
- национален
проект

Бенефициент Център за
творческо
обучение

Атмосфера бъдеще - национален проект за качествено
образование, ранно кариерно ориентиране и
сътрудничество между институции с отношение към
образованието.
Частите на проекта са:
• MOV - up EarlyChildhoodEducation –
buildingsustainablemotivationandvalue paradigmforlife
580339-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN
• RoboticsVersusBullying - RoByErasmusproject Grant
AgreementNo. 612872-EPP-1-2019-1-IT-EP-
KA3-PI-FORWARD/ „Роботика срещу насилие“- RoBy
• ProSocialValues Erasmus+ 2017-1-IT02-KA201-036860 /
Просоциални ценности
В резултат на участието на детската градина в проекта с
дейности и добри практики, тя става част от
международната общност Просоциални ценности. Развиват
се иновативни практики, основани на опита на 10 държави
- Италия, Университетите - Кастилия де Леон, Испания,
Ушак - Турция, Македония - Скопие и други.
Чрез споделения опит се изграждат професионални
партньорства с детски градини и училища от 10
Европейски държави, всички членове на PSV мрежата и
самостоятелни проектни партньорства.По този начин
детската градина участва в Еразъм К3 проект, с доказано
ноухау - измерено влияние на педагогически практики,
върху:
- изграждане на самостоятелна, адаптивна, критически
мислеща - млада личност.
- информирани и социално инициативни родители и
учители.
- повишено самочувствие и майсторство на учителите
съизмеримо в Европейски мащаб.
 

Юни 2016 г. До сега Студенстки
практики

МОН Подкрепа и практическа дейност за студенти изучаващи
педагогика

Научно-изследователска дейност

Период от Период до Наименование Участие
като Организация Описание

Септември 2020 г. Юни 2021 г. Всичко за водата Център за творческо
обучение

Чрез експериментална дейност с децата, обследвахме
физичните свойства на водата:
• Повърхностно напрежение на водата;
• Кръговрат на водата;
• Мирис, Цвят, Вкус;
• Магнитна проницаемост на водата;
• Разтворимост.
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ЕЛЕКТРОННО

ПОРТФОЛИО

В ОБРАЗОВАНИЕТО

Ноември 2020 г. Юни 2021 г. Въздух Кайт ЕООД Участие с научно-изследователска дейност  с работна
група деца, съвместно с Центра Проектного
Творчества "Старт-ПРО" Московского Городского
Педагогического Университета.
Чрез експериментална дейност, обследвахме
свойствата на въздуха.

Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание

Фестивал "Здравей, здраве!" - Вкусни картинки от
плодове и зеленчуци.

13.10.2019 г. Практическа дейност с деца и родители. Изработване на картини от
плодове и зеленчуци в подкрепа на здравословното хранене.

Членство в организации

Период от Период до Организация

Юни 2013 г. Януари 0 г. СБУ
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