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1.Общи сведения  

• Име: ДИЯНА ЙОРДАНОВА ПЕНЕВА 

• Родена:13.03.1961г. 

• Електронна поща: didi.stoicheva@abv.bg 

• Трудов стаж: общ -36 г., педагогически - 36 г. 

• Длъжност: Старши учител в ДГ “Здравец" гр. Горна 
Оряховица 

• Образователна степен: магистър 

• Специалност: Предучилищна педагогика 

/Диплома: серия А 90,№ 012943 от 1990 г., 

от ВТУ «Св. св. Кирил и Методий» Велико Търново/ 

 





2. Повишаване на квалификацията 

• 1. “ Методика на обучението по БДП”-/Удостоверение № БДП-К 974/22 от 09.01.2017 г./. 

• 2. „Базови и специфични компютърни умения на учители“-/Удостоверение №04-2770 от 13.02.2007 
г./ 

• 3. „ Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна 
подготовка“ - /Сертификат № КПС-ЗПП-2110/. 

• 4. „Първа долекарска помощ на деца до 8-годишна възраст“-/Сертификат № 3 от 15.12.2006 г./ 

• 5. „Техники за овладяване на контрол на професионалния стрес“ и „Ефективни техники за 
комуникация и работа с родителите“ - /Сертификат № 34846 от 25.04.2015 г./. 

• 6. „Създаване на портфолио на деца от предучилищна възраст“ - /Удостоверение 
№1638/28.11.2016 г./. 

• 7. „Акценти в ДОС за приобщаващо образование. Подкрепа за равен достъп до качествено 
образование и за развитие на потенциала на всяко дете и ученик“ - /Удостоверение № 1802-
3337/17.02.2018 г./. 

 











3. Моята философия на преподаване 

• През дългия си педагогически път винаги съм се стремила да съхранявам и пренасям нравствените 

• ценности и да създавам личности, в които живее националният дух и гражданствеността. 

• Всяко дете има силни страни, които се стремя да идентифицирам и надграждам. Точно затова 

• поставям детската личност в центъра на всяка дейност. 

• Вярвам, че учейки другите, човек учи себе си, самоусъвършенства се. 

• Добрият учител гради своята философия върху ученето през целия живот. 

• Учителството не е просто професия, а състояние на духа. 

• Да си детски учител е вълшебство, защото всеки ден, всеки час, всеки миг се докосваш до детския 

• свят, до детските трепети, радости и мечти и сякаш отново и отново изживяваш собственото си 

• детство. Това е магията на нашата професия! 

• Работя така, че когато един ден професионалният ми път приключи, да имам чувство на изпълнен 
дълг. 

• Да мога да кажа: моят професионален път е наделим от житейския ми път. Учителството ми бе 
съдба, а  

• е кариера! 



4. Моите стратегии  

• Работа в екип “Аз – това сме ние!” 

• Демократичен подход “Всеки има право на мнение и аз го зачитам” 

• Личностен подход “Всяко дете е личност – уникална, неповторима, която заслужава уважение 
и подкрепа!” 

• Да мотивирам децата сами да пожелаят своето обучение. “Доброто преподаване изисква 
повече задаване на верните въпроси, отколкото даване на верните отговори” Джоузеф 
Алберс. Няма по – сигурно знание от това, до което си постигнал сам стъпка по стъпка, 
отговаряйки на верните въпроси. 

• Възприемам ролята си на учител не толкова като на обучаващ, а по – скоро като водещ по 
пътя на обучението. 

• Насърчаване изявата на творческата енергия на децата – в модулите: Език и говор; 
Математика и логика; Свят, природа, движение; Творчество и музика; Език и 
художественост; Кръг на приятелството; Акценти на седмицата. 

• Формиране на знания, умения и отношения чрез откриване, чрез преживяване, чрез дейност 
на базата на играта, като основна дейност в различните й варианти. 

• Помогни ми да се справя сам! 

 



5. Моите бъдещи планове 

• Да бъда в крак с новото време. 

• Да предавам своя опит на бъдещото поколение  

• учители, които са около мен. 

• Да оправдая очакванията на деца и родители. 

• Да продължа квалификационното си усъвършенстване. 



6. Моите постижения и успехи в 
работата с децата 


