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1.Общи сведения 
• Име: Димитрина Радева Петрова

• Образователна степен: магистър, ВТУ “Св. Св. 

Кирил и Методий” Велико Търново

• Специалност: ПНУП

• Трудов стаж: педагогически-39 г. 5м.

-1978 година постъпила на работа в ДГ с. Благоево,

-1979 г.постъпила в ОДЗ «Ан. Каралийчев» Стражица,

-1984 г. постъпила в с.Крушето,

-1986 г. Постъпила в СОУ „Г. Измирлиев“ Г. 

Оряховица

-1988 г. постъпила в ОДЗ „Радост“

-2000 г.постъпила в ДГ «Здравец» до днес



Диплома за 

висше 

образование



2. Повишаване на квалификацията

2005 година – Удостоверение – „Методика на обучението по БДП в детската 

градина” . 

2007 година – Удостоверение – „Базови и специфични компютърни умения на 

учители” .

2008 година – Удостоверение – „Интерактивни технологии за ПУВ “ .

2008 година – Удостоверение – „Тренинг за развитие на социални умения” .

2009 година – Удостоверение – „Интерактивни образователни технологии за ПУВ“ . 

2009 година – Удостоверение – „Курс за формиране на специфични умения за 

работа в училищни комисии по БДП” . 

2010 година – Удостоверение – „Иновационни идеи за педагогически технологии в 

предучилищна възраст”. 

2011 година - Сертификат – „Да преподаваме правата на детето“.

2014 година – Сертификат – „ Работа с деца с нарушена концентрация и проблеми в 

поведението“. 

2014 година – Сертификат – „Ролята на педагога за формиране на детската личност 

и възпитание на самоуважение и увереност в себе си“. 

2015 година – Сертификат  - „Техники за овладяване и контрол на професионалния 

стрес“ и „ Ефективни техники за комуникация и работа с родителите “ . 

2018 година – Удостоверение – „Акценти в ДОС за приобщаващо образование. 

Подкрепа за равен достъп до качествено образование и за развитие на потенциала 

на всяко дете и ученик“ .







3.Философия на преподаване 

Винаги съм до децата. Обичам ги и ги уважавам. Зачитам 

тяхното мнение и техните решения. Изслушвам ги 

внимателно. Подкрепям ги, дори и да не съм напълно 

съгласна с позицията им. Поощрявам ги, насочвам ги и ги 

напътствам. Стимулирам ги да проявяват творчество и 

креативност в мисленето, за да достигнат до новото, не със 

сила. Казвам им моето мнение и реагирам на това, което 

казват, но проверявам сама. Винаги си задавам въпроса до 

колко е значимо за тях това, което искам да им кажа и мога 

ли да бъда 

по-ясна и изчерпателна. Стремя се моите деца да бъдат не 

само информирани и научени, а преди всичко да бъдат 

добри хора. Споделям опит, знания и давам примери, за да 

знаят защо постъпвам по един или друг начин. Открита съм 

за новите знания и опит!



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.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.



Работилнички с родители



Празници и развлечения 



Празници и развлечения 



Работа и забавления с деца


