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Аз обичам своята професия и съм щастлива, че 

имам шанса да прекарвам дните си с най-

безценното на този свят- децата.

Да бъдеш детски учител не е само работа, а 

призвание

 Самообразование: „Избери си работа, която 

харесваш и няма да ти се наложи да работиш 

нито един ден през живота си“ – Конфуций

Цели: „Има два вида учители – такива, които 

те заливат с толкова много информация, че 

ставаш скован, и такива, които само с един 

малък подтик, ти вдъхват сила, с която 

можеш да скочиш чак до небето“ – Робърт 

Фрос



 Образование: Средно, в обучителен период за 
придобиване на степен „бакалавър“

 Специалност : БСУ: Начална и предучилищна педагогика 

 Самооценка: "Нашите добродетели и нашите 
недостатъци са неразделни – като силата и 
материята. Когато се разделят, човекът изчезва." ~ 
Никола Тесла.

 Силни страни: „А това поставя на заден план 
основното нещо, което е валидно за всяка една 
професия, свързана с преподаването: преди всичко 
учителят трябва да е и човек. Да знае как да даде 
морален пример. Да знае как да мотивира. Да знае как 
да вдъхне увереност и кураж в собствените 
възможности на този, когото обучава. Да знае как да 
комуникира с група – и индивидуални характери 
едновременно.’’ –Ирина Ботева



 Педагогическа дейност

➢ Използване на иновативни методи за обучение

➢ Осигуряване на комфорт за децата

➢ Насочване на усилията към откриване на таланти 

у всяко дете и тяхното развитие, чрез игри и 

познание

 Педагогическа филисофия

1.Приоритети – създаване на ефективен 

управленски процес, който да мотивира 

усъвършенстването на екипа.Приложение на 

интегрирани педагогически технологии за създаване 

на среда, в която детето да се подготви за училище

2.Принципи – да ръководиш детето по пътя на 

неговото първо израстване като личност, да му 

помогнеш да стане независимо и зряло, да бъде 

самостоятелно.


