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Рая Енчева
Рая Делчева Енчева

Националност: българска
E-mail: raja4@abv.bg

Телефон:

Трудов стаж

Общ стаж:
14 години

Учителски стаж:
6 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител

Тип на институцията:
Детска градина

Име на институцията:
ДГ № 10 "Светлина"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност

Септември 2016 г. До сега Детска градина № 10 "Светлина" учител

Любим цитат

Не закриляна да съм, а окрилена.. Не зад някой гръб на завет приютена, а до рамо - срещу вятър...

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност

Септември 2016 г. Октомври 2017 г. Висше - магистър Тракийски университет
Педагогически факултет

Мениджмънт на социалните и
педагогическите организации

Септември 2013 г. Юни 2016 г. Висше - бакалавър Тракийски университет
Педагогически факултет

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 Тракийски университет ДИПКУ
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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 - теория и практика

Февруари 2020 г. 16 часа 1 кредит Бит и техника ООД Варна ДИАГНОСТИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ В ДЕТСКАТА
ГРАДИНА В ПРОЦЕСА НА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА
ПОСТИЖЕНИЯТА. ДИАГНОСТИКА И КОРЕКЦИЯ

Декември 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" Особености при преподаването на деца и ученици
от XXI век

Ноември 2019 г. 48 часа 3 кредита Център за професионално
обучение към "Матев-строй"
ЕООД

Използване на интерактивни методи за развиване
на творческото мислене, таланта, емоционалната
интелигентност на децата и учениците

Октомври 2019 г. 16 часа 1 кредит Тракийски университет
Педагогически факултет

Арт терапия

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

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

Март 2019 г. 16 часа 1 кредит Тракийски университет
Департамент за информация и
повишаване квалификацията на
учителите

Ритъм терапията - приложни аспекти

Март 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" Хиперактивност и дефицит на внимание.
Практически насоки за работа с хиперактивни
деца и ученици

Февруари 2019 г. 8 часа 1 кредит КАЙТ Диагностика, корективна работа и мотивация за
ефективно учене чрез смесени техники за
преподаване

Февруари 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" Презентационни умения на учителя

Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит Педагогическа къща Галчев Детската игра с нови функции

Октомври 2018 г. 32 часа 2 кредита Тракийски университет
Департамент за информация и
повишаване квалификацията на
учителите

Приказкотерапията като педагогически метод
при работа с деца. Техники за справяне с личния
и професионалния стрес. Изграждане на
асертивно поведение

Май 2018 г. 48 часа 2 кредита Тракийски университет
Департамент за информация и
повишаване квалификацията на
учителите

Интерактивни методи при обучение на деца от
ПУВ

Ноември 2017 г. 16 часа 1 кредит Педагогическа къща Галчев Валеологичният подход при създаване и
прилагане на система за здравно възпитание в ДГ

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

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични
часове

Обучителна
институция

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

Март 2018 г. Март 2018 г. "Празниците в детската градина"

Март 2017 г. Март 2017 г. "Мозъчната атака - метод за мислене и организация"

Март 2018 г. Март 2018 г. "Бариери в общуването"

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

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция

Септември 2016 г. Август 2017 г. Професионална квалификация Учител по изобразително
изкуство

Тракийски университет Педагогически
факултет
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Чужди езици

Език Ниво на владеене

Английски език А2 (Основно ниво на владеене)

Групи

Група Учебно заведение Учебни години

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

Втора група Детска градина "Светлина" 2019/2020

Първа група Детска градина "Светлина" 2018/2019

Втора група Детска градина "Светлина" 2017/2018

Първа група Детска градина "Светлина" 2016/2017

Умения и компетентности

Социални умения

Гъвкавост, умение за работа в екип, креативност, умение 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;

- водене на електронен дневник;

- Nimero;

- Работа с "Енвижън";

- Работа с електронен учебник;

- Работа с интерактивна дъска;

- Програма "Hot potatoes";

- "maus mischief";

- "MuseScore";

- MS Office( World, Excel, Power point)

 

 

 

Когнитивно-базирани умения

Реализиране на педагогическата работа в групата чрез разнообразни методи и форми на преподаване и практическа дейност. Организиране на
подкрепяща среда за детето. Съхраняване индивидуалността на всяко дете и грижа за микроклимата на групата. Създаване и поддържане в процеса
на обучение на среда, атмофера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат.
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Методи на преподаване

- Игра;

- Мозъчна атака;

- Коучинг;

- Наблюдение;

- Беседа;

- Демонстрация;

- Кръгла маса;

- Метод на конкретните ситуации (кейс-стъди);

- Казус;

- Симулация;

- Опити и експерименти и други.

 

 

Философия на преподаване

В работата си използвам теоретичните и практическите си умения за да създавам нови, различни и добри практики на базата на "учене чрез игра".
Осъзнавайки индивидуалните различия на децата, за мен успех в учебно-възпитателния процес е всяка самостоятелно направена крачка в
придвижването от зоната на актуалното към зоната на близкото развитие на детето. За мен е важно детето да усвоява знанията и да формира
уменията си на основата "учене чрез правене" и "учене чрез преживяване". Взимам под внимание неоходимостта от изграждане у децата 
на "преносими умения", които са ключът за успешна реализация на личността, а именно: умения за критично мислене, за креативност, за
инициативност, за решаване на проблеми, за взимане на решения, за предприемчивост и др.

Добри практики

"Есенен карнавал" -25.10.2017г.

Съвместна инициатива с родители, деца и учители, свързана със здравословния начин на живот и хранене. 

"Баболандия"

Комитет "Баболандия" бе учреден на 13.10.2017 година в детска градина "Светлина". Целта е създаване на условия и предпоставки за
сътрудничество и взаимодействие между бабите и учителите за постигане на целите за постигане на предучилищното образование, както и
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 идеца, 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-субектно ориентиран процес на взаимодействие;

- Възпитаване на любов към българските традиции и уважение 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  поведението
им хуманно, грижовно и опазващо отношение към 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 материали и инструменти.
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В процеса на рециклиране на хартията у детето се развива екологосъобразно отношение, умения 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 с помощта бабите от комитет
"Баболандия". Мартениците бяха посадени в парк "Аязмото" и на други значими обществени места.

"Арт улицата"

На 12.09.2020 година пред сградата на старозагорския куклен театър бе представен процесът на рециклиране на хартия пред 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 близкозвучащи 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 Стоян. Участва в диалог по текста и изразява отношение към постъпките на4.
героите. 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 всички области на човешкия 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 имахме за цел да неутрализираме 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 изпълнен през цялата година в три направления – изследователско, експериментално, научнотрудово.

В изследователската си част проектът бе реализиран с проучване на състава на почвата, изменения в растителните видове в различна среда,
промените им през различните сезони, замърсители на почвата.
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По експерименталната част от проекта бе работено върху влиянието на температурата, светлината, измененията в състава на почвата.

Научнотрудовата част от проекта бе реализирана 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 бяха осъществени с деца, родители и учители в дворното пространство на детска градина „Светлина“, занималнята на
групата, посещения на горски територии и градински център.

 

 

Постижения на ученици

Конкурс за "Най-усмихнат клас на България"

Авторство

Тип Роля /
принос Заглавие / Описание

Статия Автор "Учредяване на комитет "Баболандия"
Изключително актуален е въпросът за взаимодействието между детска градина и семейство, защото пред тези два
възпитателни стълба стои една обща цел – формирането на личността на детето. За да остане детската градина
естествена среда, обуславяща развитието на духовните потребности и интереси на детето, е необходимо
утвърждаване тенденция за тясно сътрудничество между семейството и детската градина. Отношенията между
родители и учители да се изграждат на основата на разбирателство, единомислие, непрекъснато общуване и
взаимодействие в името на детето. Целенасочената съвместна дейност между детската градина и семейството
осигурява единен подход в разкриването на обкръжаващия детето свят и постоянна взаимна информация за
цялостното развитие на детето, за неговите интереси, потребности и поведение. Семейството е първият
възпитателен институт, в който участват и по-възрастните членове - баба и дядо. Бабата като пазителка на
семейните традиции и помощник в отглеждането и възпитанието на детето, жената, която има опита, мъдростта и
желанието да откликва на всяка потребност на детето.
Цел:
Да се създадат условия и предпоставки за сътрудничество и взаимодействие между бабите и детската градина за
постигане на целите на предучилищното образование, както и за формиране на положително отношение към
детската градина и мотивация за учене.
 
Задачи:
1. Чрез избрани форми на педагогическо взаимодействие - oткрити моменти от живота на детето в детската
градина, баби, учители и деца да си взаимодействат с цел обогатяване на опита и знанията си и предаване
традициите чрез иновативната, интерактивна форма на обучение “учене чрез правене“;
2. Формиране на положителна нагласа към дейността на детската градина, чрез субект-субектно ориентиран
процес на взаимодействие;
3. Възпитаване на любов към българските традиции и уважение към културните ценности, чрез
възпроизвеждането им с помощта на бабите;
4. Изграждане на доверие и подобряване на партньорството между детската градина и семейството;
5. Търсене на добри практики и съвременни форми на взаимодействие с родителите.

Методически
материал

Автор "Светът на детето"
Методически материал, включен в книгата "Светът на детето", на тема:
- "Баболандия";
- "Приказна бъркотия";
- "Забавления с усмивка"- игрови педагогически форми чрез кооперативни игри: "Лабиринт", "Пъргаво човече",
"Нашата история".

Друго Автор "Светът на детето" - илюстрации
Автор на илюстрациите в книгата "Светът на детето"

Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие
като Организация Описание
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Юли 2020 г. Юли 2020 г. „Играта в
предучилищна
възраст -
образователни,
социални и
емоционални
ползи“

бенифициент Център за
развитие на
човешките
ресурси

Взима участие в гр. Алкала де Енарес, Испания в
структуриран курс на тема „Творчеството в
преподаването и ученето чрез информационни и
комуникационни технологии (ИКТ): цифровата класна
стая“. Курсът е предназначен да помогне на
учителите да започнат да използват Web 2.0
технологиите в класната стая и да даде знания и
умения за използване на ИКТ инструменти чрез Web
2.0, Социални мрежи, Blogging и Edmodo. Курсът бе в
група с 13 преподаватели от Румъния, Италия, Чехия,
Кипър, Словакия, Литва и България. Обучението
продължи седем дни, като последния ден
участниците представиха проект – блог в
www.weebly.com и създадоха виртуален клас в
платформата Edmodo /мрежа за социално обучение за
класната стая.

Октомври 2018 г. До сега Атмосфера
бъдеще -
национален
проект за
качествено
образование,
ранно кариерно
ориентиране и
сътрудниество
между
институции с
отношение към
образовани

бенифициент Център за
творческо
обучение

• 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 проекта се развиват
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. Участието 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.

Октомври 2015 г. Октомври 2015 г. „Неотъпкани
пътеки до
отворени врати”

доброволец Клуб Отворено
общество, гр.
Стара Згора

Научно-изследователска дейност

Период от Период до Наименование Участие
като Организация Описание

Септември 2020 г. До сега "Всичко за водата" Център за
творческо обучение

Чрез експериментална дейност с децата обследвахме
физичните свойства на водата:
- повърхностно напрежение на водата;
- кръговрат на водата;
- цвят, мирис, вкус и форма;
- магнитна проницаемост;
- разтворимост.

Ноември 2020 г. Юни 2021 г. Въздух КАЙТ ЕООД 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

Европейска нощ на учените 2015 Триъгълникът на знанието и
европейското гражданство

25.09.2015 г.

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

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

Членство в организации
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Период от Период до Организация

Септември 2016 г. Януари 0 г. СБУ
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