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Представяне 

Родена съм в гр. Нова Загора 
Живея в гр.Горна Оряховица 
pepa18iv@abv.bg 

Образование  
Висше във ВТУ“Св.св Кирил и Методий“ през 1994г. - специалност 
ПУП и втора специалност НУП със степен магистър 
 
 
Опит  
От 14.09.1994г. до 15.09.1995. в ОУ“Паисий Хилендарски“гр.Горна 
Оряховица като начален учител 
От  23.09.1998г. до 31.10.1999г. В ОУ“Васил  Лесвски“ с.Върбица 
като възпитател 
От 1.11.1999г. до днес в ДГ“Здравец“  като детски учител                                                                                                                                                                                                                                                                                                 





Образователна философия  
 
 

Моята философия за образованието поставя в центъра детето, като се 
фокусирам върху неговите индивидуални способности и потребности. Всички 
деца имат силни страни и целта ми е да ги идентифицирам и надграждам. 
Добрият учител според мен е този, който умее да преподава на достъпен и 
разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си.  
Педагогическите похвати трябва да се променят съобразно, възрастовите и 
индивидуални възможности на децата от една страна и съвременните 
изисквания на времето в което живеем от друга. Аз вярвам във фокусирането 
върху индивидуалните потребности на децата в процеса на обучение. 
Убедена съм, че е необходимо индивидуалните различия, да се разпознават, 
уважават и поощряват. За мен всяко дете е с уникални способности и таланти, 
които трябва да бъдат разкривани и развивани. Споделям идеята, че децата 
трябва да се учат от преживяванията и събитията от реалния живот, които са 
значими за тях. 
 



Професионални цели   
 

-Да планирам и провеждам педагогическата си дейност  в съотведствие с 
изискванията в различните нормативни актове и образователни документи. 
-Да развивам творческото мислене и въображение на всяко дете. 
-Да стимулирам  децата при дейности за насърчаване на тяхното практическо 
обучение и мислене 
-Отчитам ролята на семейството и смятам,че трябва заедно да работим върху 
развиването на индивидуалните потребности на децата. 
-Да прилагам индивидуален подход,съобразно потребностите на всяко дете. 
-Да изграждам оптимизираща материална среда за създаване на позитивна 
нагласа на децата. 

- 



 
Обучения 

 
 

Вярвам, че в рамките на философията за „учене през целия живот” всеки човек, независимо от 
професионалната област, не трябва да спира своето саморазвитие и самоусъвършенстване. Ето 
защо участвам активно в обученията за повишаване на педагогическите ми компетенции. 
Притежавам сертификати и удостоверения за участието си в обучения на различни теми 
свързани с актуални проблеми в областта на предучилищната педагогика и практика. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Период Обучаваща организация Тема на обучението Документ 

2007г. Национален педагогически център Базови и специфични компютърни умения на 
учители по ПУП 

Удостоверение 

2007г. ИПФ-Сливен Методика на обучението по БДП Удостоверение 

2008г. Национален педагогически център Интерактивни технологии за ПУВ Удостоверение 

2009г. Департамент за информация и 
усъвършенстване на учители 

Курс за формиране на специфични умения за работа 
в училищни комисии по БДП 

Удостоверение 

2009г. Национален педагогически център Интерактивни методи на преподаване по 
математика в ПУВ 

Удостоверение 

2010г. Национален педагогически център Иновационни идеи за педагогически технологии в 
предучилищната възраст 

Удостоверение 

2015г. Център за развитие на човешките 
ресурси 

Обучителен семинар по дейност e Twinning Сертификат 

2015г. Иновации и консултиране Методически решения и разработван на 
дидактични упражнения за интеграция на 
интерактивна дъска в учебния процес 

Сертификат 

2015г. Институт за образователни 
политики “Архимед и Диоген“-
София 

Общи проблеми и нови идеи в модерното 
образование 
Особености на преподаването по математика 
в предучилищна възраст. 

Сертификат 



Период Обучаваща организация Тема на обучението Документ 

2016г. Департамент за 
информация,кфалификация и 
продължаващо образование-
Варна 

Създаване на портфолио на деца от ПУВ Удостоверение 









Отличия 



Ежедневие 














