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❖ Септември 1993г. “Предучилищна педагогика“-магистър

❖ Ноември 2006 - Пета професионална квалификационна степен

❖ Ноември 2008 - Четвърта професионална квалификационна 
степен

❖ Април 2014 - “Съвременни образователни технологии в 
предучилищния етап“- специализация.

❖ Август 2014 - Трета професионална квалификационна степен

❖ Ноември 2015 - Втора професионална квалификационна степен

❖ Сертификат за преминало обучение “Базови и специфични 

❖ компютърни умения за учители“.

❖ Сертификат за завършен курс по английски език – начинаещи.



❖ Сертификат за обучение “Методика на обучението по БДП“.
❖ Сертификат за обучителен курс “Иновативни педагогически техники за 

овладяване на проблемно поведение в ПУВ“. 01.2017г.
❖ Удостоверение за завършен обучителен курс „ Основи на създаването на  

презентации“-начално ниво 04.2017г.
❖ Удостоверение  за завършен квалификационен курс „ Изработване на 

автодидактични игри за овладяване на знания и компетентности от 
децата по образователно направление „Математика“ 05.2017г.

❖ Удостоверение за завършено обучение на тема „ Запознаване със 
софтуер за работа с интерактивна дъска“05.2017г.



❖ Удостоверение за участие в обучение на тема „ Обща и допълнителна 
подкрепа“ 03.2019г.

❖ Удостоверение за участие в квалификационен курс на тема „ Първа 
долекарска помощ-спешни детски състояния. 03.2020г.

❖ Удостоверение за участие в обучение на тема с №23892/01.12.2021г: 
„Портфолио на учителя и детето. Самооценка и атестация в образованието.“ и 
„Професионалният стрес – практически техники за превенция и справяне със 
стреса на работното място“
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❖ Аз имам привилегията да работя с най-важните хора-децата. 

❖ Моята мисия е да им дам всички шансове да разгърнат 
безграничния си потенциал на развитие без да им отнемам 
детсвото.



„Кажи ми и аз ще забравя. Научи ме и ще запомня. 
Накарай ме да го направя и ще се науча.“ - Бенджамин 
Франклин

„Доброто преподаване е повече да задаваш верните 
въпроси, отколкото да даваш верните отговори.“ -
Джоусеф Алгерс



❖Детето е във фокуса на нашата дейност.

❖Опазваме физическото и психичното му здраве.

❖Всяко дете е уникално- не ги сравняваме.

❖Откриваме силните страни и акцентираме на тях.

❖Уважаваме детската личност и даваме право на избор.

❖Създаваме атмосфера на сигурност, доверие и емоционален 
комфорт.

❖Толерираме любознателноста,изследователското поведение, 
творчеството и нестандрартното мислене.



❖Обогатяване и стимулиране на детското развитие

❖Удоволствие от съвместната дейност

❖Непрекъснато усъвършенстване на компетентноста на педагога и 
детето

❖Идивидуална и групова автономност

❖Инвариативност

❖Привлекателност

❖Проблемно-сюжетно структуриране на педагогическото 
взаимодействие



❖Усъвършенстване квалификацията и педагогическата 
компетентност.

❖Активна работа с деца и родители за утвърждаване на собствен 
стил.

❖Запознаване и прилагане на иновативни технологии в 
образователния процес в детска градина „Снежанка“.

❖Достигане на високо ниво на експертен  подход в 
педагогическото взаимодействие.



№ Месторабота Длъжност От кога До кога Чл. от КТ

1. ЦДГ с. Горно 
Дряново

ДУ 14.08.1995 г. 17.06.1996 г. Чл. 325 т.3 от КТ

2. ОДЗ „Джани 
Родари” гр. Г. 
Делчев

ДУ 12.10.1998 г. 27.07.2001 г. Чл. 325 т.3 от КТ

3. ОДЗ „Джани 
Родари” гр. Г. 
Делчев

ДУ 24.09.2001г. 09.09.2015 г. Чл. 325 т.1 от КТ

4. ЦДГ№1 
„Снежанка” гр. 
Гоце Делчев

Ст. учител 14.09.2015 г. 01.09.2016 г. Преназначена 
ЗПУО

5. ДГ „Снежанка” 
гр. Гоце Делчев

Главен учител 01.09.2016 г.


