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1.ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 
 
 ИМЕ : СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА 

ЦЕКОВА 
     Родена на 14.01.1984г. 
     Заемна длъжност в момента: 

Учител в ДГ 
” Здравец” гр.Горна Оряховица 
   . ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: 
     silviq-ivanova3061@abv.bg 

   . ТРУДОВ СТАЖ: 3 години 

педагогически стаж. 
    

 
 



 
 

2.ОБРАЗОВАНИЕ : 
Образователна степен: “ Бакалавър” 
Специалност: “ Педагогика на обучението по 
физическо възпитание и спорт.” 
 ДИПЛОМА ОТ ВТУ “СВ. Св. Кирил и МЕТОДИЙ” 
 
ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН : МАГИСТЪР 
 СПЕЦИАЛНОСТ : ПНУП 
 ДИПЛОМА ОТ ВТУ “СВ. Св. Кирил и МЕТОДИЙ” 



” 
 

2.ОБРАЗОВАНИЕ : 
Образователна степен “ Бакалавър” 
Специалност: “ Педагогика на обучението по физическо 
възпитание и спорт.” 
 ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН : МАГИСТЪР 
 СПЕЦИАЛНОСТ : ПНУП 
 ДИПЛОМА ОТ ВТУ “СВ. Св. Кирил и МЕТОДИЙ” 



ОБИЧАМ СВОЯТА ПРОФЕСИЯТА! 
Учителка съм в детската градина! 
Ще кажеш: - Какво пък толкоз сложно има? 
- По цял ден пеят и играят 
и цяло лято те се шляят? 
Не е така читателю на стиха! 
Тук тайни някакви се притаиха. 
Учител да си в детската градина, 
призвание е, не всеки туй го има. 
Да бъдеш цял ден с малките деца, 
да ги сънуваш даже през нощта, 
да бъдеш майка всеки миг, 
приятел, лекар, когато чуеш вик… 
Да ги разбираш даже и без думи 
да можеш да се вмъкнеш във света им, 
с очи искрящи да те гледат, 
готови винаги да те последват… 
Децата искат много топлина, 
любов, отдаденост, протегната ръка, 
да стъпят смело те в живота, 
да тръгнат по пътека непозната… 
И после виждаш в техните очи 
изпълнени с любов изгарящи лъчи. 
На пътя срещнат ли те, ще те спрат 
прегръдка нежна ще ти подарят. 
Тогава знаеш, че си дал на тоз човек 
пътека вярна, път по-лек. 
И получаваш обратно любовта, 
която ти си дал на малките деца. 

3. Аз обичам 
своята професия 



 Професията учител е моята сбъдната детска мечта. В процеса на 

работа аз се стремя да развивам творческото мислене и 
въображение на всяко дете. Отчитам ролята на семейството и 
смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на 
индивидуалните потребности на децата за поставяне на здрава и 
стабилна основа за тяхното израстване. Всяко дете има силни 
страни, които се стремя да идентифицирам и надграждам. Точно 
за това 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 целият си живот. Кариерата е една успешна “ 
промоция’’ на способности и знания, а професията е част от 
битието на човек. 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 професионалният ми път приключи, да 
имам 
Чувство за изпълнен дълг. Да мога да кажа: моят професионален 
път е  
неделим от житейският ми път.  
 В професията си се стремя най-напред да съумея да формирам 
доверие и спокойствие ,както в децата, така и в родителите. 
Убедена съм, че доверието е в основата на последващите 
успешни дейности на обучение, забавление и игри. В детската 
градина е важно децата да бъдат обучавани, но най-важно е да 
бъдат щастливи и да растат спокойно. 
                                                         Играй. Забавлявай се, Учи! 



-  Креативна, уверена, инициативна 
-  Умения за  работа в екип при вземането на решения, при 
изпълнение на задачи, казуси. 
- Ценяща личното достойнство на другия, зачитаща неговите 
права. 
-  Умения за носене на отговорност 
-  Умения за преодоляване на трудности. 
-  Умения за решаване на проблеми. 
-  Способности за предаване на опит и обучение в екип 
-  Позитивна, създаваща позитивна среда около себе си. 
-  Мотивирана и амбициозна, обичаща професията си. 



6. Моята професионална цел : 

 Дейност насочена към осигуряване физически и емоционален  комфорт у детето, 

Създаване атмосфера на уважение, обич и доверие в групата, в която работя. 
Социализиране на деца и родители в ДГ. 
Моята  цел е да създам възпитателно-образователен процес, наситен с етикети в 
човешките взаимоотношения на децата още от най- ранна възраст. 
Откриване и развиване на талантите на всяко дете. 
Максимална подготовка на всяко дете за училище 
Изграждане на оптимизираща материална среда. 



7. Технически умения и компетенции 

Работа с Windows , 
 Microsoft Office ,  
Word , 
 Microsoft Office 

Power 
 Point и  Internet 



    8.   Квалификации: 
-- Свидетелство за  Професионална квалификационна степен-5 ПКС 

Софийски университет “ Св.Климент Охридски” 
 
- Осигуряване на възпитателно-образователния процес по 
безопастност на движение  
 по пътищата.- 1 кредит 

 
-Удостоверение за Адаптация и социализация на педагогическия 
състав след изолация. 
 Изследване на промените в желанието и необходимостта от 
общуване и сензитивност.-1кредит 
 

-Удостоверение за квалификационен курс на тема:  
-Удостоверение за Моделиране на STEAM педагогическо 

взаимодействие в детската 
 градина.- 1 кредит 
 

-Сертификат от Обучение по eTwinning за начинаещи педагогически 

специалисти от детските 
 градини о община Горна Оряховица.- 1 кредит 
 

-Сертификат за участие в уебинар на тема: Представяне на 
образователен софтуер за детски 
 градини и училища с подготвителни групи.- 1 кредит 







 9.Моите постижения и успехи от работата с децата 

за учебната 2022-2023година. 



Работим с природни 
материали 

 
Моят приятел Светофара 
 



Спортуваме и се забавляваме!  

Празнуваме Денят на Християнското 
Семейство! 


