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ДЕТЕТО 

 
Детето ви ви гледа, 
детето си мълчи… 
Каквото му покажете- 
това ще усвои! 
Детето ви ви слуша 
и нещо си бърбори… 
Каквито думи чуе- 
такива ще повтори! 
То всичките ви действия 
внимателно следи… 
Щом вие грешки правите 
и то ще греши! 
Недейте да си мислите, 
че още не разбира, 
то вашите постъпки 
прекрасно имитира. 
С любов ли го дарявате- 
с любов ще ви отвръща. 
Щом вие го прегръщате- 
и то ще ви прегръща. 
Не знам дали разбирате, 
но детето като цяло 
на вашето семейство 
е точно огледало… 
РОСИЦА ГРИГОРОВА 

1. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ И МИСЪЛТА ,КОЯТО МЕ ВОДИ  



2. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ-АВТОБИОГРАФИЯ 

 Родена съм на 24.05.1986 в гр.Горна Оряховица 

 Настоящ адрес :гр.Горна Оряховица 

 Email: silviya.encheva@abv.bg 

 Образование: 

  през 2005 година съм завършила Хуманитарна гимназия „Св.Св.Кирил и Методий „гр.Велико 

Търново,специалност:“Български език и литература със засилено изучаване на английски език“ 

 През 2011 година съм завършила Висше образование степен 

Бакалавър,специалност“Предучилищна и начална училищна педагогика“ 

 Натрупан педагогически стаж – 1 година и 8 месеца -Детски учител в ДГ“Здравец“  
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3.ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 



4. ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ 

 Свидетелство за квалификация по Английски език издаден от 

школа “Магнаура” ,град Велико Търново ниво CEF –B2 



5.  УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ И КВАЛИФИКАЦИИ 

 



5. 1УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ И КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 Адаптация и социализация на педагогическия състав след изолация.Изследване на 

проблемите в желанието и необходимостта от общуване и сензитивност 

 Моделиране на STEAM педагогоческо взаимодействие в градината 

 Осигуряване на възпитателно-образователния процес по БДП 

 Работа с образователен софтуеър  

 Обучение по  eTwinning  за начинаещи педагогически специалисти в детски градини 

 

 



6.МОИТЕ ЦЕЛИ ,КАТО ПЕДАГОГ 

 

 

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

емоционален комфорт на децата от гупа“Звездички“ 

  Прилагане на разнообразно 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 



7.КОМПЕТЕНЦИИ И УМЕНИЯ 

 

 Умения за работа в екип 

 Организационни умения 

 Умения за комуникация с родители и колеги 

 Внимание към детайла 

 Емпатия 

 Самомотивация  



8. МОИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ И УСПЕХИ В РАБОТАТА С ДЕЦА 

 


