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Да се учиш, все едно да плуваш срещу 

течението- щом спреш, отнася те назад!“ 

Да бъдеш детски учител е мисия.  

Светът през детските очи е едно чисто, прекрасно място, 

изпълнено с игри и веселие, детски усмивки,детски смях, детски 

протегнати ръце, детски очи, детското в теб, в мен, в нас.  

Цялата тази невинност би могла да спаси човечеството. 
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РАЗДЕЛ 1 

Лична информация 

 Казвам се Ивелина Енчева Михалева 

 През 2013г. завърших средното си образование в СОУ „“Епископ Константин 

Преславски“ в гр. Бургас, със специалност: „Информационни технологии с англиски“ 

 През 2017г. завърших висшето си образование в Университет „Проф. Д-р. Асен 

Златаров“ в гр. Бургас, със степен Бакалавър, спец: Индустриален мениджмънт 

 През 2019г. Завърших висшето си образование в Университет „Епископ Константин 

Преславски“ гр.Шумен, със степен Магистър, спец: Иновации в предучилищната 

педагогика 

 От 01.09.2020г. До момента работя като детски учител в ДГ „Пролетна дъга“ с.Маринка 

 Педагогически стаж: 6 месеца 

 Владея Windows, Internet, Microsoft Word, Microsoft Power Point 



РАЗДЕЛ 2 

Философия на преподаването 

Образованието трябва да бъде прогресивно и надграждащо. Учителят 
трябва да бъде свободен, за да изпълни своето призвание. Той е 
творец, който всеки ден се труди над своите творби- децата. И като 
всеки творец той трябва да се интересува, да се учи и да прилага в 
работата си най-новите иновативни методи на преподаване и винаги да 
привлича вниманието на детето. Моята философия за преподаване 
поставя в центъра детето, фокуса пада върху неговите индивидуални 
способности и потребности. Всички деца имат силни страни и целта ми 
е да ги идентифицирам и надграждам. 



Моите отговорности 

РАЗДЕЛ 3 

 Да си детски учител е призвание, мисия и отговорност. В процеса на обучение се 
стремя всяко дете да се чувства добре и да предобие различни знания и умения.  

 Да спомагам за израстването на детето като самостоятелно мислеща и социално-
отговорна личност.  

 Да осигуря правото на участие на семейството в реализирането на единен 
възпитателен процес .  

 Зачитам и защитавам личното достойнство, правата и индивидуалността на всяко 
дете и неговото семейство.  

 Нося отговорност за опазване живота, пспсихическото и физическото състояние на 
децата по време на престоя си в детската градина. 



Методи на преподаване 

РАЗДЕЛ 4 

-Качествено образование -Използване на иновативни и интерактивни методи 
на педагогическото взаимодействие. -Осигуряване на подкрепяща и 
мотивираща обстановка в занималнята. -Осигуряване и опазване на 
физическия и психическия комфорт на децата -Насочване на всички усилия 
за творческото развитие на децата, чрез играта, познанието и позитивна 
образователна среда -Откриване на индивидуалните интереси и таланти на 
всяко дете и развитието им -Взаимодействие с родителите, защото ЗАЕДНО 
МОЖЕМ 



РАЗДЕЛ 5 

Моите цели 
 

 Насочване на детското развитие към успешно реализиране в живота 

 Физически и емоционален комфорт 

 Обща и специална подготовка на всяко дете 

 Ползотворна комуникация с родителите 

 Квалификационно усъвършенстване 

 Създаване атмосфера на уважение, обич и доверие, физически и емоционален 

комфорт на децата в детската градина;  

 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 

интеграция;  

 Спазване на професионална и колегиална етика. 



РАЗДЕЛ 6 

Моите планове 

Запознаване с нови идеи, практики и инициативи, 

свързани с предучилищното възпитание. 

Участие в нови курсове за усъвършенстване и повишаване 

на квалификацията. 



Раздел 7 

Квалификации 


