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• Висше образование - ЮЗУ ,, Неофит Рилски ” 
гр. Благоевград, 2017 г. Магистър по 
„Предучилищна и начална училищна педагогика”

• Висше образование - ЮЗУ ,, Неофит Рилски ” 
гр. Благоевград, 2016 г. Бакалавър по 
„Предучилищна и начална училищна педагогика“



Удостоверения и сертификати



Моята философия на преподаването се поставя в центъра
на учебно възпитателния процес на детето, с неговата
познавателна, емоционална и творческа
дейност. Необходимо е да му се даде възможност да 
мисли, да говори, да се учи от грешките си. Смятам, че 
всички деца имат силни страни и целта на образованието е 
да ги идентифицира и награди. Учителя трябва да гледа на 
труда и постиженията на децата и да не се скъпи на 
похвали. Моята роля преди всичко е да ги науча да мислят, 
да открият и развият таланта и способностите си, да им дам 
съвет и помощ, винаги когато има нужда.



-Владее образователното съдържание по всички предметни
области включени в учебните програми; 
-Организира и провежда педагогическа дейност в съответствие
сизискванията към неговата работа, определяни в различните
нормативни актове и образователни документи; 
-Води задължителна документация, свързана с неговата
дейност; 
-Участва в различни организационни форми и инициативи, 
свързани с дейността на детската градина; 
-Зачита и защитава личното достойнство, правата и 
индивидуалността на всяко дете и неговото семейство;  
-Носи отговорност за опазване живота, психическото и 
физическото състояние на децата по време на престоя им в 
детската градина.



Създаване атмосфера на уважение, обич и доверие, физически и 
емоционален комфорт на децата в група „Калинка“; 
-Прилагане на разнообразни възпитателно – образователни
стратегии, интерактивни методи и техники за преподаване и 
учене;  
-Пълноценна готовност на децата за училище и създаване на 
условия за социална интеграация;  
-Спазване на професионална и колегиална етика.



Образованието е болезнена, дълга и трудна 
работа, която трябва да се изпълнява с 
доброжелателност, чрез наблюдение, 
предупреждаване, с похвала, но най-вече чрез 
пример."
Джон Ръскин



• Запознаване с нови идеи, практики и инициативи, 
свързани с предучилищното възпитание; 

• Участие в нови курсове за усъвършенстване и 
повишаване на квалификацията;
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Наименование на учебното 
заведение

Длъжност
Дата на 

постъпване
Дата на 

напускане

1.

ІІІ ОУ „Братя Миладинови“ гр. 
Гоце Делчев

учител 13.03.2017 г. 12.04.2017 г.

2.

І ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. 
Гоце Делчев

учител 29.10.2018 г. 01.06.2019 г.

3.
ДГ „Снежанка” гр. Гоце Делчев учител 05.04.2021 г.


