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За мен  

Име:Диана Костадинова Иванова 

Дата на раждане :28.03.1980г. 

Заемана длъжност в момента:Учител в ДГ,,Здравец“ 

Група,,Червена шапчица“ 

e mail:ivanovadiana@abv.bg 
 



Моята философия 

Детската градина е място което осигурява 
спокойствие и сигурност на родителите за 

това, че децата им ще бъдат отглеждани 
обучавани и възпитавани от компетентни и 

отговорни учители.  

За да отговорим на тези очаквания трябва да 
проявим висок професионализъм и 
всеотдайност в грижите за децата. 

 За да спечелим родителското доверие и 
предизвикателствата на съвременното 

общество са необходими висока 
квалификация и познаване на съвременни 

технологии за работа с деца.  

Учителят трябва да бъде гъвкав динамичен 
позитивен и последователен за постигане на 

необходимите резултати в работата си с 
децата. 

 



Образование 
• Образователна степен: Магистър 

Специалност:Предучилищна и начална 

училищна педагогика. Педагогическото  

взаимодействие в предучилищното образование и 

началния етап на СОУ. 

Учебно заведение:ВТУ,,Св.Св.Кирил и Методий’’  

Година на дипломиране:2021 година 

• Образователна степен: Бакалавър 

Специалност:Начална училищна педагогика и 

специална педагогика 

Учебно заведение:ВТУ,,Св.Св.Кирил и Методий’’  

Година на дипломиране:2020 година 

 

 



Дипломи 



Диплома Бакалавър 



 
Професионален опит 

 

• Детски учител в ДГ,,Слънчице‘‘с.Върбица-филиал  с.Горски д.Тръмбеш  

от 17.07.2020г. 

•  Детски учител в ДГ,,Здравец‘‘гр.Горна Оряховица-филиал с.Горски 

д.Тръмбеш  от 01.03.2022г. 



 

Професионални обучения и квалификации 

• ,,Методически насоки и специфики 

в образователния процес. 

Съвременни педагогически стратегии 

за създаване на интерактивна учебна 

среда в детската градина’’ 

 

 

• ,,Специфики при преподаване на 

БДП в училище и ДГ’’. 



 

 

 

Методика на игровото взаимодействие 

в разновъзрастови групи в ДГ и 

училище 

 

 

 

Интегриране на технологиите в 

образователния процес 

Използване на софтуерен пакет от 

мултимедийни ситуации и работа с 

интерактивна дъска. 

 

 



Удостоверения 





Сертификат 

Запознаване приобщаващото 

образование 



Философия на преподаване 

Преподаването е призвание, мисия и 

голяма отговорност. Добър учител е този, 

който постоянно усъвършенства знанията 

и опита си. Стремя се да мотивирам и 

предизвикам креативност и съзнателност, 

да спомагам активно за създаване на 

интелигентни хора с гражданска позиция. 

Преподаването е своеобразно общуване, в 

което същественото е уважението към 

личността на ученика. 



Успехи на децата 
Национален детски конкурс,,Картичка за мама''-Просвета 





Грамоти и награди 

Национален детски конкурс,,Картичка за мама’’  Просвета 

Национален конкурс за мартеници,,Пижо и  Пенда’’ 

                          



Празници и развлечения 







 

 

   Благодаря за вниманието 


