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" Ако гледаш година 

напред – посади цвете. Ако 

гледаш десет години 

напред – посади дърво. Ако 

гледаш сто години напред 

– образовай децата " 

"Децата трябва да бъдат 

научени как да мислят, а не 

какво да мислят "

Маргарет Мийд



ЛИЧНИ ДАННИ:
Име: Цветанка Тодорова Шейтанова

Родена : 21.10.1988 г.

Образование: Висше

Настояща длъжност: учител ДГ „Снежанка“ 

гр. Гоце Делчев

E-mail: cecka_sheitanova@abv.bg



ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 Образование: Бакалавър, ЮЗУ „Неофит Рилски“

 Специалност: Предучилищна и начална 

училищна педагогика

 Образование: Магистър, ЮЗУ „Неофит Рилски“

 Специалност: Специална педагогика

 Професионален опит : 

Ресурсен учител – РЦПППО гр. Благоевград

ДГ „Брезичка“ гр. Гоце Делчев

ДГ „Снежанка“ гр. Гоце Делчев



МОЯТА ФИЛОСОФИЯ

•Опазване живота и здравето на децата;

•Уважение на детската личност;

•Обогатяване социалния опит на децата;

•Добронамереност и позитивно отношение към децата;



МОИТЕ ЦЕЛИ

 Повишаване собствената 
ми квалификация;

 Внедряване на 
иновативни методи и 
практики с цел по –
успешна работа с децата;

 Приемане различията и 
недостатъците на всяко 
дете и зачитането му като 
уникална личност;

 Създаване на позитивна 
среда в групата, взаимно 
доверие,обич и уважение; 



ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ
 Организирам и провеждам

педагогическата си дейност в съответствие 

с изискванията в различните нормативни 

актове и образователни документи;

 Водя задължителната документация, 

свързана със съответната дейност, която 

извършвам;

 Нося отговорност за опазване живота и 

здравето на децата по време на престоя 

им в ДГ;

 Контролирам спазването на съответната 

хигиена и безопасност на децата;

 Провеждам ежедневни занимания, с цел 

придобиване на конкретни знания и 

умения от децата;

 Стремя се да осигуря пълноценно 

интегриране на деца със специални 

образователни потребности;

 Обратна връзка с родителите;



ДИПЛОМ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ



ДИПЛОМ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ



 УДОСТОВЕРЕНИЕ – Проект ,,Студентски практики” – проведена 
студентска практика в реална работна среда – 2014 г.

 СЕРТИФИКАТ - ,,Четене с разбиране на художествен и 
научнопопулярен текст “ – 2015 г.

 СЕРТИФИКАТ - ,,Обществени и граждански компетентности” -
,,Работа  в екип” - 2019 г.

 УДОСТОВЕРЕНИЕ - ,, Работа с деца и ученици в различаващо се 
от нормата поведение” – 2021 г.

 Свидетелство за професионална квалификация – ,,Оператор 
на компютър – текстообработване”  

 УДОСТОВЕРЕНИЕ – ,,Портфолио на учителя и детето.
Самооценка и атестация в образованието,,

,,Професионалният стрес – практически техники за превенция и 
справяне със стреса на работното място,, - 2021г.

 Свидетелство за професионално-квалификационна степен -
,,Пета професионално-квалификационна степен” – 12.11.2021г.

 УДОСТОВЕРЕНИЕ - ,,Разработване на дидактични ресурси за 
работа с интерактивна дъска в детската градина,, - 2021 г.



СЕРТИФИКАТИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ



ВЪТРЕШНО УЧЕБНА КВАЛИФИКАЦИЯ 2021

 20.01.2021 г. Семинар на тема “ Запознаване на детето с права, 

правила и отговорности ” – 3 часа

 22.01.2021 г. Семинар споделен опит на тема “ Здравословна среда 

в условията на ДГ ” - 3 часа

 29.04.2021 г. Запознаване с проект на тема “ Аз знам какво ям ”- 3 

часа

 21.05.2021 г. Споделяне на добра практика на тема “ Успешна 

адаптация на 3 – годишните деца към детската градина ” - 3 часа

 30.05.2021 г. Тренинг на тема “ Правилата дават сигурност, 

знания, умения и самочувствие ” - 4 часа

 Общо 16 часа вътрешно - учебна квалификация



ОПИС НА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ

№

по

ред

Наименование на учебното заведение Длъжност
Дата на 

постъпване

Дата на 

напускане

1.

РЦПППО гр. Благоевград Мл. ресурсен 

учител

29.09.2014 г. 31.03.2018 г.

2.
ДГ „Брезичка“, гр. Гоце Делчев учител 25.11.2019 г. 26.06.2020 г.

3.
ДГ „Снежанка”, гр. Гоце Делчев Учител 29.06.2020 г. 04.09.2020 г.

4.
ДГ „Снежанка”, гр. Гоце Делчев Учител 08.09.2020 г.

ОПИС НА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ

№

по

ред

Наименование на учебното заведение Длъжност
Дата на 

постъпване

Дата на 

напускане

1.

РЦПППО гр. Благоевград Мл. ресурсен 

учител

29.09.2014 г. 31.03.2018 г.

2.
ДГ „Брезичка“, гр. Гоце Делчев учител 25.11.2019 г. 26.06.2020 г.

3.
ДГ „Снежанка”, гр. Гоце Делчев Учител 29.06.2020 г. 04.09.2020 г.

4.
ДГ „Снежанка”, гр. Гоце Делчев Учител 08.09.2020 г.





ДЕЙНОСТИ И ТЪРЖЕСТВА


