
ЕЛЕКТРОННО

ПОРТФОЛИО

В ОБРАЗОВАНИЕТО

ПОРТФОЛИО
Снежанка Димова Стоянова

Националност: Българка
E-mail: ss1962@abv.bg
Телефон: 0895551523

Трудов стаж

Общ стаж:
42 години

Учителски стаж:
42 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител

Тип на институцията:
Детска градина

Име на институцията:
Детска градина № 10 "Светлина"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност

Март 2013 г. Август 2022 г. Детска градина № 24 ”Радост” Старши учител

Август 1997 г. Март 2013 г. Детска градина № 25 ”Ален мак” Старши учител

Септември 1987 г. Август 1997 г. Обединено детско заведение № 16 ”Пчелица” Учител

Септември 1980 г. Септември 1987 г. ОК на ДКМС Методист

Любим цитат

"Учителят трябва да осигури основата, от която детето ще тръгне да търси връзка и разбирателство със света, изразявайки своите страхове и
затруднения, радости, увлечения и мечти, в проза и поезия, чрез боя или глина, в музика или мимика...".

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност

Септември 1981 г. Август 1986 г. Висше - магистър Югозападен университет "Неофит Рилски" Предучилищна педагогика

Специалности

Професионална квалификация (специалност):

Предучилищна педагогика

Професионална квалификация "учител":

ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС
Брой

академични
часове

Обучителна институция

Март 1993 г. Април 1994 г. Френски език Учител по френски език в
детска градина и начална
степен

1-ва
степен

ИПКУ "Анастасия Тошева"-
гр. Стара Загора към
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"

Февруари 1992 г. Март 1993 г. Начална училищна
педагогика

Начален учител със
специалност "Теория и
методика на физическото
възпитание"

1-ва
степен

ИПКУ "Анастасия Тошева"-
гр. Стара Загора към
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
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Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени
кредити Обучителна институция Тема

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

"Взаимодействие с образователния медиатор"
УИН 87850020

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

"Управление на мултикултурното училище и
превръщане на училището в център на
общността" УИН 87850012

Юли 2021 г. 32 часа 2 кредита Център за професионално обучение
"Изоблок" ЕООД - гр. Казанлък

"Контролиране и овладяване на стреса в
професията учител. Бърнаут синдром"

Юни 2019 г. 16 часа 1 кредит "Бит и техника" ООД - гр. Варна "Диагностичните процедури в детската
градина в процеса на проследяване на
постиженията. Диагностика и корекция"

Септември 2018 г. 16 часа 1 кредит "Тийм Прайм Консулт" ЕООД - гр.
Стара Загора

"Ефективни модели за работа с групата или
класа"

Ноември 2017 г. 16 часа 1 кредит Великотърновски университет "Св.Св.
Кирил и Методий"

"Успешни практики за обхват и задържане на
подлежащите на задължително
предучилищно образование деца. Стъпки към
ефективно взаимодействие в системата
детска градина - родители - деца"

Септември 2017 г. 16 часа 1 кредит Център за съвременно образование -
гр. София

"Управление на качеството в образователната
институция. Разработване на вътрешна
система за управление на качеството в
детската градина"

Юли 2017 г. 16 часа 1 кредит "ЦОПС" - Център за обучение на
педагогическия специалист - гр.
София

"Превенция на преждевременното напускане
ученици от училище"

Февруари 2017 г. 16 часа 1 кредит Институт за следдипломна
квалификация - Отделение при УНСС -
гр. София

"Интерактивни методи и техники за групова
работа в детската градина"

Декември 2016 г. 16 часа 1 кредит Департамент за информация и
усъвършенстване - гр. София на
учители към Софийски университет
"Св. Климент Охридски"

"Децата се учат да защитават животните"

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция

Април 1996 г. Април 1997 г. Специализация "Социалното развитие на
детето"

ИПКУ "Анастасия Тошева"- гр. Стара Загора
към Тракийски университет

Април 1996 г. Юни 1997 г. Професионална квалификация Втори клас квалификация ИПКУ "Анастасия Тошева"- гр. Стара Загора
към Тракийски университет

Чужди езици

Език Ниво на владеене

Френски език А2 (Основно ниво на владеене)

Руски език А2 (Основно ниво на владеене)

Групи

Група Учебно заведение Учебни години

Първа група Детска градина № 10 ”Светлина” 2022/2023

Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Детска градина №24 "Радост" 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019
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Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Детска градина №24 "Радост" 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015

Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Детска градина №24 "Радост" 2013/2014

Втора група Детска градина №25 "Ален мак" 2012/2013; 2011/2012

Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Детска градина №25 "Ален мак" 2010/2011; 2009/2010; 2008/2009; 2007/2008

Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Детска градина №25 "Ален мак" 2006/2007; 2005/2006

Разновъзрастова група Детска градина №25 "Ален мак" 2004/2005; 2003/2004; 2002/2003; 2001/2002; 2000/2001;
1999/2000; 1998/1999; 1997/1998

Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Обединено детско заведение №16 "Пчелица" 1996/1997; 1995/1996; 1994/1995; 1993/1994

Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Обединено детско заведение №16 "Пчелица" 1992/1993; 1991/1992; 1990/1991; 1989/1990

Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Обединено детско заведение №16 "Пчелица" 1988/1989; 1987/1988

Умения и компетентности

Социални умения

Организационни умения

Първоначална професионална подготовка

Планиране на урок или на педагогическа ситуация

Оценяване на напредъка на децата/учениците

Работа в екип

Работа с родители и други заинтересовани страни

Ориентиране към непрекъснато професионално развитие

Методи на преподаване

С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички деца от групата. Използвам възможните организационни форми- фронтална, групова,
индивидуална.

Стремя се да използвам при необходимост съвременните образователни технологии в различните педегогически ситуации- за по-добра нагледност ,
за по-изразително представяне на изучавания материал, за стимулиране емоционалните преживявания на децата.

Създавам подходяща емоционална среда във всеки един режимен момент, за да могат децата да разкриват своите възможнодти и способности.

В различните режимни моменти ангажирам децата  с разнообразни игри- образователни, подвижни,игри-драматизации и други, често и по тяхно
желание.

Философия на преподаване

"Всяко едно дете има великата и трудна задача да направи от себе си един възрастен"- М.Монтесори

Различията, характерни за отделните деца, изискват специални умения от учителите.

В ранните години от живота активните дейности са ключа за развитие. Социалният опит на детето, потапянето в собствения му свят, изследването на
тези дейности чрез думи, са основните средства на детското възпитание и образование.

Задачата на учителя е да помогне на детето да вникне в определени, основни начини, чрез които се развива и допълва човешкия опит.

Аз защитавам такъв подход към възпитанието и образованието в детската градина,който се осъществява чрез правилно подредени теми. Ролята на
учителя е не да контролира елементите, съдържащи се в темата, а да улеснява тяхното развитие.

Лични постижения
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Грамота за участие в "Седмица на руския език, наука и култура" от СНЦ "Руски клуб" - гр. Стара Загора, 2018 г.

Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание

Декември 2016 г. Декември 2020 г. "Децата се учат как да защитават животните" Старши учител Организация за
защита на животните
“Четири лапи“

Септември 2017 г. Октомври 2018 г. „Развитие на системата за предучилищно
образование“

Старши учител МОН

Юли 2021 г. Юли 2022 г. „Утре - Училище за толеранстност и
равнопоставеност на етносите“

Старши учител Амалипе

Септември 2021 г. Юли 2022 г. „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи-
успешен модел за социално-икономическа
интеграция в Община Стара Загора“

Старши учител Община Стара Загора

Октомври 2017 г. Юни 2018 г. „С грижа за всеки ученик“ Модул 2
„Допълнително обучение за деца от ПГ“

Старши учител МОН

Октомври 2014 г. Октомври 2016 г. „Наука и образование за интелигентен растеж“ –
„Вълшебна стая“

Старши учител Община Стара загора

Самонаблюдение

"Човек се страхува най-много от това да не се окаже незначителен в собствените си очи."- Е.Кант

Проявявам гъвкавост и творчество при планиране на възпитателно- образователния процес в групата. Осъществявам  задължителните педагогически
ситуации и изискваните резултати в аргументирани, смислени и постоянно усложняващи се за децата дейности.

Изготвям изискващата се документация от ръководството на детската градина.

Използвам разнообразен набор от педагогически стратегии и ресурси, насочен към разгръщане възможностите на всяко дете.

Работя за подобряване ефективността  на диагностичната оценка  на децата с цел да определя потребностите им  и да ги мотивирам за по-голяма
активност в процеса на педагогическо взаимодействие.

Използвам различни техники и стратегии за управление на поведението на децата, като ги адаптирам, както е необходимо, за да стимулирам
самоконтрола, самостоятелността и съвместната работа на децата.

Имам принос  за организацията и обогатяването на материално- техническата база в детската градина. Работя по естетическото оформяне на
занималните, в които посрещам децата от съответната възрастова група.

Показвам отговорност по отношение на качеството, съдържанието и реализацията на възпитателните изисквания на предучилищното възпитание.

Инициирам и изпълнявам възложените ми дейности извън пряката ми работа с децата от групата.

Бъдещи планове

Участие в курсове и обучения, в областта на педагогиката и методиката на възпитание и обучение в предучилищна възраст.

Усъвършенстване на уменията за  подбор на нови и интересни методи, средства и материали за съответните педагогически ситуации.

Стимулиране интереса на децата  за търсене и работа с нови, различни източници на информация.

Подобряване на техническите ми умения за работа  със съвременните информационно-технически средства.

Разработване и изпълнение на тематични тържества и празници.
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