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Образование

• Дати (от-до) 1987 г. – 1991 г. 

• Име и вид на обучаващата или образователната
организация

ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“

• Основни предмети/застъпени професионални 
умения

Предучилищна педагогика

• Наименование на придобитата квалификация Магистър

• Ниво по националната класификация (ако е 
приложимо)

Детски учител

• Дати (от-до) 1993 година

• Име и вид на обучаващата или образователната
организация

ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“

• Основни предмети/застъпени професионални 
умения

Едногодишна специализация -
Предучилищна педагогика

• Наименование на придобитата квалификация Детски учител



Образование

• Дати (от-до) 1994 Г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

ДИУУ - София

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения

Предучилищна педагогика

• Наименование на придобитата 
квалификация

Втора ПКС

• Ниво по националната класификация (ако 
е приложимо)

Детски учител

• Дати (от-до) 2001 Г. – 2004 Г.

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

СУ „Климент Охридски“

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения

Теология

• Наименование на придобитата 
квалификация

Магистър

• Ниво по националната класификация (ако 
е приложимо)

Теолог (богослов)



ТРУДОВ СТАЖ ОБЩ И УЧИТЕЛСКИ СТАЖ

• Дати (от-до) 1983 – 1984 година

• Име и адрес на работодателя Захарен комбинат – гр.Горна Оряховица

• Образование Средно

• Заемана длъжност работник

• Основни дейности и отговорности Производство на захарни изделия

• Дати (от-до) 1986 – 1987 година

• Име и адрес на работодателя ЦДГ „Снежанка“ гр.Каолиново, обл.Шумен

• Образование полувисше

• Заемана длъжност Детски учител

• Основни дейности и отговорности Обучение и възпитание на деца в детска градина

• Дати (от-до) 1987 – 1993 година

• Име и адрес на работодателя Кмет на гр.Стражица, обл.Велико Търново

• Образование Полувисше / висше (магистър)

• Заемана длъжност Директор с група ЦДГ с.Владислав

• Основни дейности и отговорности Организация и управление на детска градина. Обучение и възпитание 
на деца в детска градина

• Дати (от-до) 1993 – 1998 година

• Име и адрес на работодателя ЦДГ № 77 

• Образование Висше - магистър

• Заемана длъжност Детски учител

• Основни дейности и отговорности Обучение и възпитание на деца в детска градина



ТРУДОВ СТАЖ ОБЩ И УЧИТЕЛСКИ СТАЖ

• Дати (от-до) 1998 – 2022 г.

• Име и адрес на работодателя Кмет на Столична община

• Образование Висше (магистър)

• Заемана длъжност Директор на ЦДГ № 77 „Магнолия“
от 01.08.2016 г. ДГ № 77 „Магнолия“

• Основни дейности и отговорности Организация и управление на детска градина

• Дати (от-до) 2005-2015 година

• Име и адрес на работодателя Софийски районен съд

• Образование Висше (магистър)

• Заемана длъжност Съдебен заседател

• Основни дейности и отговорности Съдебен заседател взима участие в съдебен състав, когато делото е за 
престъпление, за което се предвижда наказание повече от 5 г. 
лишаване от свобода. Съдебният заседател има еднакви права и 
задължения със съдиите, като се изказва и гласува преди тях.

• Дати (от-до) 2022 – в момента

• Име и адрес на работодателя Кмет на Столична община

• Образование Висше (магистър)

• Заемана длъжност Директор на ДГ № 18 „Детски свят“

• Основни дейности и отговорности Организация и управление на детска градина



Повишаване на квалификацията: 

Вид на обучението Тема на обучението Провеждаща 
организация

Семинар
1999 година - I част
2000 година - II част

„Актуални проблеми в управлението на 
образованието през учебната 1999-2000 
г.“

Асоциация Европа 2000

Продължаващо 
образование
2003 година

„Държавни образователни изисквания 
и технологии в условията на 
подготвителната група за училище“

ДИУУ София

Квалификационен курс 
2007 година

„Базови и специфични компютърни 
умения на учители“

Национален педагогически 
център

Чуждоезикова 
специализация
2007 година

Английски език Учебен център „Магистра“

Квалификационен курс
2007 година

„Контрол и оценка на педагогическия 
труд на учителя“

Национален педагогически 
център

Квалификационен курс
2008 година

„Училищен бюджет в условията на 
действие на системата на делегирани 
бюджети“

Национален педагогически 
център



Вид на обучението Тема на обучението Провеждаща 
организация

Продължаващо 
образование
2009 година

„Планиране, ръководство и контрол на 
обучението по БДП в I-VIII клас и 
детската градина“

ДИУУ - София

Обучителен модул
2010 година

„Игрова психотерапия при деца с 
хиперактивен синдром“

Институт по позитивна 
психотерапия

Педагогически форум 
2012 година

„Организация и управление на 
предучилищните заведения“

Кмет на район Слатина

Квалификационен 
семинар
2013 година

„Административната и контролна 
дейност на директора – фактор за 
качество на образованието“

РИО 
София-град

Обучение
2013 година

Проект на МОН - BG051PO001-3.1.03-
0001 „Квалификация на 
педагогическите специалисти“

МОН 
Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“  

Квалификация –
интерактивен тренинг
2014 година

„Интегриране на педагогически 
технологии чрез бинарни ситуации, 
или как да работим с децата 
едновременно по няколко 
образователни направления“

Издателство „Просвета“

Повишаване на квалификацията: 



Вид на обучението Тема на обучението Провеждаща 
организация

Квалификационен 
семинар
2013 година

„Административната и контролна 
дейност на директора – фактор за 
качество на образованието“

РИО 
София-град

Обучение
2013 година

Проект на МОН - BG051PO001-3.1.03-
0001 „Квалификация на педагогическите 
специалисти“

МОН 
Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“  

Квалификация –
интерактивен тренинг
2014 година

„Интегриране на педагогически 
технологии чрез бинарни ситуации, или 
как да работим с децата едновременно по 
няколко образователни направления“

Издателство „Просвета“

Обучителен модул
2014 година

„Приказна психотерапия“ Институт по позитивна 
психотерапия

Специализиран 
семинар
2014 година

„Мерки и подходи в дейността по БЗР. 
Водене на задължителната документация 
по БЗР. Структуриране и дейност на 
Комитетите и групите по условия на 
труд. Трудови злополуки“

Академия Респонса

Семинар 
2014 година

„Интерактивни методи при обучението в 
предучилищна възраст“

Образование и технологии

Повишаване на квалификацията: 



Повишаване на квалификацията: 

Вид на обучението Тема на обучението Провеждаща организация

Квалификационен 
семинар
2015 година

„Координационен механизъм за 
взаимодействие при работа в случаи на 
деца, жертви или в риск от насилие и за 
взаимодействие при кризисна 
интервенция и Механизъм за 
противодействие на училищния тормоз 
между децата и учениците в училище“

РИО 
София-град

Квалификационен 
семинар
2015 година

„Равен достъп до образование на деца 
със специални образователни 
потребности и/или хронични 
заболявания“

РИО 
София-град

Семинар 
2015 година

„Иновации в управлението на средното 
образование“ 
„Училищно партньорство –
взаимодействие с родителите“

Център за образователни иновации 
и личностно развитие „Сократ“

Обучителен 
семинар
2016 година

„Хранене на децата в детските 
заведения“

Център за обучение и 
квалификация

Професионална 
квалификация
2016 година

„Методика на обучението по БДП“ Технически университет София
Инженерно-педагогически 
факултет – Сливен
Център за развитие и квалификация

Квалификационен 
курс 
2016 година

„Интегриране на технологии в детската 
градина чрез използване на софтуерен 
пакет от мултимедийни ситуации и 
работа с интерактивна дъска“

Образование и технологии



Вид на обучението Тема на обучението Провеждаща 
организация

Квалификационен 
семинар
2017 година

„Реформата в сферата на 
предучилищното образование“

Сдружение „Център за 
обучение и квалификация“

Тематичен курс
2017 година

„Управленски институционален 
мениджмънт. Стратегическо 
планиране. Рамки. Анализи. Контрол. 
Атестация“

„Европейски център за 
иновации, образование, наука 
и култура“ към Институт по 
качество в образованието“ -
Габрово

Квалификационен 
семинар 
2017 година

„Мерки за сигурността и 
противодействието на агресията в 
училище“

Сдружение „Център за 
обучение и квалификация“

Квалификационен курс
2017 година

„Управление на качеството в 
образователната институция“

Тракийски университет
Департамент за информация 
и повишаване 
квалификацията на учителите 
– Стара Загора
Институт за образователни 
иновации и интегративни 
практики

Семинар
2017 година

„Интегрирано образование през целия 
живот“

Сдружение „Постоянно 
образование“

Квалификационен курс 
2018 година

„Подготовка и обучение на децата и 
персонала в детската градина за 
безопасно поведение при бедствия“

Сдружение „Център за 
обучение и квалификация“

Повишаване на квалификацията: 



Вид на обучението Тема на обучението Провеждаща 
организация

Обучителна програма 
2018 година

„Медийна грамотност в сферата на 
образованието“

Център за творчесто обучение

Квалифиикационен 
курс 2018 година

„Трудово-правни отношения в 
образованието“

„Център за обучение и 
квалификация на 
педагогическите 
специалисти“ ООД

Информационен 
семинар 2018 година

„Нормативни разпоредби в 
приобщаващото образование“

РЦПППО София-град

Обучение 2018 година „Ефективни нехники за комуникация и 
работа с родителите. Взаимодействие 
семейство-образователна институция“.

РААБЕ България ООД

Обучение 2018 година „Организация и управление на екипите 
за подкрепа на личностното развитие в 
детската градина и в училище“

РЦПППО София-град

Квалификационен курс 
2018 година 

„Новата регулация за защита на 
личните данни (GDPR) в 
образователните институции. 
Делегираните бюджети в 
образованието през 2018 година“

Тракийски университет –
ДИПКУ – Стара Загора
АПИС ОБУЧЕНИЯ ЕООД

Повишаване на квалификацията: 

Осма научно-приложна 
конференция 2018 
година

„Иновативни решения за интегриране 
на информационните технологии в 
българското образование“

„Нимеро“ ООД



Вид на обучението Тема на обучението Провеждаща 
организация

Обучение 2018 г. „Новата правна уредба в защита на личните 
данни – Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на съвета на 
Европа от 27.04.2016 г.“

Център за обучение и 
квалификация на педагогически 
специалисти“ ООД

Квалификационен курс 
2018 година

„Дигиталните компетентности на 
образователната организация – фактор за 
повишаване на квалификацията на 
педагогическите специалисти“

ПУ „Паисий Хилендарски“
Департамент за квалификация и 
професионално развитие на 
педагогическите специалисти

Семинар 2018 година „Възпитание, обучение и социализация на 
децата в детската градина при отчитане на 
етнокултурните, психосоциалните и 
емоционални потребности в тяхното 
развитие“

Български национален комитет 
за предучилищно образование -
ОМЕП

Квалификационен курс 
2019 година 

„Методи и техники за ефективно включване 
на родителите и семейството в системата на 
предучилищното и училищното образование“

Сдружение „Център за обучение 
и квалификация“

Допълнително 
обучение 2019 година

„Иновативни педагогически стратегии за 
формиране на ключови компетентности в 
предучилищна възраст в контекста на новите 
Държавни образователни стандарти и в 
условията на интерактивна учебна среда“

„Клет България“

2019 година -
Квалификационен курс 

„Техники за създаване на благоприятен 
психологически климат на взаимодействие в 
педагогическите екипи, техники за екипна 
работа за постигане на общи стратегически 
цели“

РУО София-град
ПУ „П.Хилендарски“

Повишаване на квалификацията: 



Вид на обучението Тема на обучението Провеждаща 
организация

2019 година
Квалификационен курс

„Повишаване на административния 
капацитет при работа с деца“

ПУ „Паисий Хилендарски“
Департамент за квалификация 
и професионално развитие на 
педагогическите специалисти

2019 година 
Квалификационен курс

„Трудови правоотношения в детските 
градини. Съдържание, форма и 
сключване на трудови договори. 
Прекратяване на трудови договори, 
обезщетения“

Столична община 
Дирекция „Образование“

2020 година
Програма за 
повишаване на 
квалификацията

„Професионалното портфолио на 
педагогическите специалисти –
принципи и технология на изготвяне, 
поддържане и използване“

„Център за обучение и 
квалификация на 
педагогическите 
специалисти“ ООД

2020 година 
Квалификационен курс

„Училище в облака: администриране и 
управление“

„Център за творческо 
обучение“

2021 година
Квалификационен курс

„Методика за обучение на децата и 
учениците по безопасност на 
движението по пътищата“

РААБЕ България ЕООД

2021 година
Квалификационен курс

„Мениджмънт на персонала в 
образователната институция – от 
теория към практиката“

Съюз на работодателите с 
системата на народната 
просвета в България

Повишаване на квалификацията: 



Удостоверение / 
Сертификат

Тема на обучението Брой кредити

Удостоверение № Е-17-
0000459 от 12.04.2017 
година

„Управленски институционален 
мениджмънт. Стратегическо планиране. 
Рамки. Анализи. Контрол. Атестация“

1 квалификационен 
кредит

Удостоверение № S/188 от 
26.04.2017 година

„Мерки за сигурността и противодействие 
на агресията в училище“

1 квалификационен 
кредит

Удостоверение № 98-13 от 
25.05.2017 година

„Управление на качеството в 
образователната институция“

1 квалификационен 
кредит

Удостоверение № 
40000000200 от 16.03.2018 
година

„Организация и управление на екипите за 
подкрепа на личностното развитие в 
детската градина и в училище“

1 квалификационен 
кредит

Удостоверение № 79906 от 
27.03.2018 година

„Ефективни техники за комуникация и 
работа с родителите. Взаимодействие 
семейство-образователна институция“

1 квалификационен 
кредит

Удостоверение № 88-2 от 
14.05.2018 година

„Новата регулация за защита на личните 
данни (GDPR) в образователните 
институции. Делегираните бюджети в 
образованието през 2018 г.“

1 квалификационен 
кредит

Присъдени квалификационни кредити за периода 2016-2020 уч.год.: 

Удостоверение № КК858/113 
от 19.10.2017 година

„Подготовка и обучение на децата и 
персонала в детската градина за безопасно 
поведение при бедствия“

1 квалификационен 
кредит

Удостоверение № RETM5O от 
09.11.2017 година 

„Медийна грамотност в сферата на 
образованието“

1 квалификационен 
кредит

Удостоверение № 3373 от 
22.01.2018 година

„Трудово-правни отношения в 
образованието“

1 квалификационен 
кредит



Удостоверение / 
Сертификат

Тема на обучението Брой кредити

Удостоверение № 4924 от 
17.07.2018 година

„Новата правна уредба в защита на 
личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679 
на Европейския парламент и на съвета на 
Европа от 27 април 2016 година“

1 квалификационен 
кредит

Удостоверение № 
КК/1102/056 от 27.03.2019 г.

„Методи и техники за ефективно 
включване на родителите и семейството в 
системата на предучилищното и 
училищното образование“

1 квалификационен 
кредит

Удостоверение № 000170 от 
17.06.2019 г.

„Иновативни педагогически стратегии за 
формиране на ключови компетентности в 
предучилищна възраст в контекста на 
новите Държавни образователни стандарти 
и в условията на интерактивна учебна 
среда“

1 квалификационен 
кредит

Удостоверение № КК-4932 от 
04.10.2019 година

„Повишаване на административния 
капацитет при работа с деца“

1 квалификационен 
кредит

Удостоверение № КК-5299  от 
27.10.2019 година

„Техники за създаване на благоприятен 
психологически климат на взаимодействие 
в педагогическите екипи, техники за 
екипната работа за постигане на общи 
стратегически цели“

1 квалификационен 
кредит

Удостоверение № 05393-19 
от 03.12.2019 година

„Обучение на педагози за работа с 
дигитални устройства в детските градини“

1 квалификационен 
кредит

Присъдени квалификационни кредити за периода 2016-2020 г: 



Удостоверение / 
Сертификат

Тема на обучението Брой кредити

Удостоверение № 7964 от 
31.01.2020 година

„Професионалното портфолио на 
педагогическите специалисти – принципи 
и технология на идготвяне, поддържане и 
използване“

1 квалификационен 
кредит

Удостоверение № КК-6500 от 
11.09.2020 г.

„Модели за обучение от разстояние в 
електронна среда“

1 квалификационен 
кредит

Удостоверение № 2022/3 от 
30.10.2020 година

„Училище в облака: администриране и 
управление“

1 квалификационен 
кредит

Удостоверение № 122203 от 
01.03.2021 година

„Методика за обучение на децата и 
учениците по безопасност на движението 
по пътищата“

1 квалификационен 
кредит

Присъдени квалификационни кредити за периода 2016-2021 г: 

Удостоверение № 66 от 
14.05.2021 година

„Мениджмънт на персонала в 
образователната институция – от теория 
към практиката“

1 квалификационен 
кредит

Удостоверение № 134047 от 
04.01.2022 г.

„Методи и подходи при работа с 
хиперактивни деца и деца с нарушена 
концентрация на внимание“

1 квалификационен 
кредит

Удостоверение № 14618 от 
25.02.2022 г.

„Проследяване на постиженията в 
детското развитие“

1 квалификационен 
кредит



Удостоверение / 
Сертификат

Тема на обучението Брой кредити

Удостоверение № 18460 от 
20.09.2022 година

„Водене и съхранение на задължителната 
училищна документация – изисквания на 
ЗПУО и ДОС за информацията и 
документите за системата на 
предучилищното и училищното 
образование“

1 квалификационен 
кредит

Присъдени квалификационни кредити за периода 2022-2023 г: 



Постижения, отразяващи успехите – лични и на детската градина
(дипломи, призове, награди, грамоти, благодарствени писма, референции и др.)

Юбилеен концерт – 55 години 
ЦДГ № 77 „Магнолия“ – 17.05.2007 година



Постижения, отразяващи успехите – лични и на детската градина
(дипломи, призове, награди, грамоти, благодарствени писма, референции и др.)

Юбилеен концерт – 65 години ДГ № 77 „Магнолия“ –
29.03.2017 година



Постижения, отразяващи успехите – лични и на детската градина
(дипломи, призове, награди, грамоти, благодарствени писма, референции и др.)

Юбилеен концерт – 65 години ДГ № 77 „Магнолия“ –
29.03.2017 година



Постижения, отразяващи успехите – лични и на детската градина
(дипломи, призове, награди, грамоти, обучения, благодарствени писма, референции и др.)

Обучение на уителите за придобиване на 5 ПКС с 
ръководител проф.Ирина Колева - учебна 2016-2017 

година



Постижения, отразяващи успехите – лични и на детската градина
(дипломи, призове, награди, грамоти, благодарствени писма, референции и др.)

Работа по проект „Профилактика на гръбначните 
изкривявания“ учебна 2017-2018 година



Постижения, отразяващи успехите – лични и на детската градина
(дипломи, призове, награди, грамоти, благодарствени писма, референции и др.)

Работа по проект „За чиста околна среда“ учебна 2017-2018 година



П Р О Е К Т
„Син съм на земя прекрасна- син съм на юнашко племе”

01.07.2020 г.- 18.12.2020 г.
Дейности свързани с 170 години от рождението на Иван Вазов

«Проектът е съ-финансиран от Програма за развитие 

на физическото възпитание и спорта 

в Столична община»

Стратегическа цел «Двигателно развитие на децата чрез спортни игри и туризъм»

Програмен прериоритет «Движение и здрааве»

Детска градина № 77 „Магнолия“

Проектът се реализира за периода  01.07.2020 г.- 18.12.2020 г.

Постижения, отразяващи успехите – лични и на детската градина
(дипломи, призове, награди, грамоти, благодарствени писма, референции и др.)



П Р О Е К Т
„Изграждане на учебна площадка за безопасно движение и 

приложно колоездене”

Приоритетна област: “Създаване на условия за подобряване организацията на обучението 

по БДП и възпитанието на децата  в образователните институции – училище и детска 

градина”

Тема: Проекти, свързани с осъвременяване на материално-техническата база в 

образователните институции за провеждане на ефективен учебен процес - изграждане на 

интерактивни площадки, оборудване на методически кабинет по БДП

Детска градина № 77 „Магнолия“

Проектът се реализира за периода  

01.09.2021 г.- 18.12.2021 г.

Постижения, отразяващи успехите – лични и на детската градина
(дипломи, призове, награди, грамоти, благодарствени писма, референции и др.)



Плакет
2017 година

Д-р Ваня Катрева, 
Началник на РУО София-град

По повод 65 годишнината на ДГ № 77 
„Магнолия“

Поздравителен адрес 
2017 година

Д-р Ваня Катрева, 
Началник на РУО София-град

По повод 65 години от откриването на ДГ № 77 
„Магнолия“

Постижения, отразяващи успехите – лични и на детската градина
(дипломи, призове, награди, грамоти, благодарствени писма, референции и др.)

Европейска награда 
за качество
2018 година

Европейски бизнесизследователски 
център

Грамота 
2020 година

Сдружение за учителска 
взаимопомощ – Взаимоспомагателна 
каса София

За личен принос в развитието и 
усъвършенстването на партньорството през 2020 

г. и съпричастност към идеите на СУВ – ВСКУ.

Сертификат за 
дарение 2017 година

Димитър Стоянов, 
Главен секретан на 
Президента
на Република България

За вярата в каузата „Българската Коледа“ и за 
проявеното благородство в името на болните 
деца. За дарената надежда в борбата им за 

достоен и пълноценен живот.
Грамота 
2018 година

Сдружение за учителска 
взаимопомощ – Взаимоспомагателна 
каса София

За личен принос в развитието и 
усъвършенстването на партньорството през 2018 

г. и съпричастност към идеите на СУВ – ВСКУ.
Грамота за дарение
2018 година

Фондация „Капачки за бъдеще“ Участие в благотворителна кампания

Грамота 
2016 година

Сдружение за учителска 
взаимопомощ – Взаимоспомагателна 
каса София

Най-добър партньор - директор

Благодарствен адрес
2017 година

Г-жа Йорданка Фандъкова, 
Кмет на Столична община

По повод 65 годишнината на ДГ № 77 
„Магнолия“

Грамота 
2017 година

Г-жа Йорданка Фандъкова, 
Кмет на Столична община

За заслуги към Столична община и постигнати 
високи резултати в областта на предучилищното 

образование



Постижения, отразяващи успехите – лични и на детската градина
(дипломи, призове, награди, грамоти, благодарствени писма, референции и др.)

Грамота 
2021 година

Таекуон-до клуб „Феникс 2008“ За принос в развитието на таекуон-до и грижите 
за психо-физическите потребности на децата, в 

условията на извънредна епидемична 
обстановка

Грамота 
2021 година

Столична община За заслуги към Столична община
За постигнати високи резултати в областта на 

предучилищното образование
Грамота 
2021 година

Сдружение за учителска 
взаимопомощ – Взаимоспомагателна 
каса град СофияСофия

За постигнати резултати в съвместната дейност 
със СУВ – ВСКУ София през 2021 година и личен 

принос за развитие и усъвършенстване на 
партньорството.



Благодарствени писма Ежегодни благодарствени адреси към родители за проявена 
родителска и гражданска инициативност при организиране 
на методическите и художествено-творческите дейности 
през учебната година

Писмо за партньорство
2020 година

Подкрепа на проекта „Дивертементо:2020“ на КМО НОТА 
БЕНЕ за изнасяне на музикални програми пред детска 
аудитория.

Резултати от педагогическата дейност
(реферати, научни разработки и участие в изследователска дейност, доклади за конференции, 
статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, добри практики, 

благодарствени писма, създадени от директора и др.)

Писмо за партньорство
2021 година

Подкрепа на проекта на КМО „НОТА БЕНЕ“ „Дивертементо 
2021“ за изнасяне на класически музикални програми пред 
детска аудитория.

Писмо за партньорство
2022 година

Подкрепа на театър „Екосцена“ зе постановките с 
екологична тематика.



Статии

Резултати от педагогическата дейност
(реферати, научни разработки и участие в изследователска дейност, доклади за конференции, 
статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, добри практики, 

благодарствени писма, създадени от директора и др.)

Методически 
материали

Добри практики “Проект „Профилактика на 
гръбначните изкривявания“

Сътрудничество с Медицински 
колеж „Й.Филаретова“

Добри 
педагогически 
практики

Представяне на ДГ № 77 „Магнолия“ в 
облачната система на Google 
Workspace на образованието

Център за творческо 
обучение
ОМЕП



Образователни 
платформи

https://learningapps.org/watch?v=pj209pb5520

облачната система на Google Workspace на образованието

Резултати от педагогическата дейност
(реферати, научни разработки и участие в изследователска дейност, доклади за конференции, 
статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, добри практики, 

благодарствени писма, създадени от директора и др.)



Научно-методическа дейност

Иновативни ИКТ в 
образователния 
процес

Обучение и внедряване в методическата 
работа на учителите програмата 
OpenSankore.

Използване на 
образователни 
технологии

Пакетът ИТИ–ДГ включва учебни ресурси –
презентации и ситуации за интерактивна 
дъска, следващи темите от учебното 
съдържание и разпределението на 
програмните системи „Аз съм в детската 
градина“ и „Аз ще бъда ученик“ на 
издателство „Изкуства“. 

• Образователни игри
• Мултимедийни 

презентации
• Ситуации за работа с 

интерактивна дъска

Технология на 
обучение на деца 
със СОП

Съвместно сътрудничество с РЦПППО 
София-град.

Използване на 
образователни 
технологии

Пакетът ИТИ–ДГ включва учебни ресурси –
презентации и ситуации за интерактивна 
дъска, следващи темите от учебното 
съдържание и разпределението на 
програмниата система „Моите приказни 
пътечки“ на издателство „Булвест“. 

• Образователни игри
• Мултимедийни 

презентации
• Ситуации за работа с 

интерактивна дъска



Книги Помагало за обучението по Религия в детските градини

Проекти – 2010-2011 година - „За чиста околна среда“ 

2013-2017 година - „Профилактика на гръбначните изкривявания“

2017-2018 година - „За чиста околна среда“

2018-2019 година – „Общуваме с надежда и доверие за развитието на  

детските градини“

2019-2020 година – „Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко 

племе“

2020-2021 година – „Изграждане на площадка за безопасно движение и  
приложно колоездене“

Списък на лични творби
(книги, картини, графики, спортни постижения и др., справка за участие в проекти и 

научноизследователски дейности и др.)



Обосновка за избор на познавателна книжка и учебни помагала

Изборът на познавателни книжки не зависи от Програмната система, по 

която се работи в детската градина. Във всички възрастови групи учителите имат 
правото и свободата да изберат познавателни книжки, които са най-подходщи за 
децата в групата. При избора е от значение дали може да се ползва на 
интерактивната дъска електронен вариант на познавателните книжки.



Интереси и търсенияИзвънкласна дейност

Сценарии за 
тържества, 
приложения със 
снимков материал

2002 година 

2007 година

2017 година

50 годишен юбилей на ЦДГ 
№ 77 „Магнолия“
55 годишен юбилей на ЦДГ 
№ 77 „Магнолия“
65 годишен юбилей на ДГ № 
77 „Магнолия“

Други документи, 
доказващи 
дейността

Уебсайт на детската градина –
https://cdg77-magnolia.com

Електронен дневник на детската градина 
от 2015 година

Летописна книга на институцията

Сведения за 
работа с 
родителите

Родителско настоятелство

Обществен съвет

БУЛСТАТ – 175499383

регистрирано в СГС – ф.д. № 
366/2008 г. 

Избор 2016 година
Избор 2019 година



Интереси и търсения
Работа с педагогически колектив, с колегиум или външни звена

Съвместни 
инициативи с 
колеги от детската 
градина

Тържества, Спортни празници, Базари, Ски 
училища, Екскурзии

Съвместни 
инициативи с 
колеги от други 
детски градини

Участие в „Образователен форум“ под 
патронажа на г-жа Ирена Николова - експерт от 
Дирекция „Образование“ на Столична община

Съвместни 
инициативи с 
неформалния 
сектор

Работа с Гражданско сдружение „Постоянно 
образование“ по проект  на тема 
„Интегрирано образование през целия 
живот“. Всяка първа сряда на месеца беседа 
от композитора Димитър Николов за 
различни стилове в музиката и разпознаване 
на музикалните инструменти по тяхното 
звучене.

Съвместни 
инициативи с 
неформалния 
сектор

Работа с Фондация „За нашите деца“



Интереси и търсенияРабота с педагогически колектив, с колегиум или външни звена

Съвместни 
инициативи с 
академичната 
общност

Договор за базова детска градина с

Богословски факултет на СУ „Св.Климент 

Охридски“.

Начало 

Учебна 2010-2011 година

Продължава в момента.



Интереси и търсенияВзаимодействие с участниците в образователния процес, с други 
заинтересовани страни и др.



Публикувани статии, репортажи, материали в медиите и други 
дейности, отразяващи живота на детската градина – описание, линкове

Репортаж на Зорница Зехирова за Нова телевизия  
https://nova.bg/news/view/2019/03/09/243064/детски-градини-спрели-съдовете-за-
еднократна-употреба

публикувано на 10.03.2019 годинава

Репортаж на Еленица Маринова за предаването ''Преди всички'' на програма ''Хоризонт''

http://bnr.bg/horizont/post/101089611/krachka-kam-opazvaneto-na-okolnata-sreda

публикувано на 06.03.19 в 10:14

https://nova.bg/news/view/2019/03/09/243064/детски-градини-спрели-съдовете-за-еднократна-употреба


Интереси и търсенияВзаимодействие с участниците в образователния процес, с други 
заинтересовани страни и др.

Организиране всяка учебна година на детски отдих и туризъм. Посетени са следните 

обекти, градове и забележителности:

1.Ски-училище на местностите „Алеко“ и „Офелиите“ на Витоша и в гр.Разлог.

2.Зелено училище в с.Огняново, гр.Велинград и др.

3.Еднодневни екскурзии до: 

- гр.Копривщица, гр.Кюстендил, гр.Своге, гр.Костенец, гр.Момин проход, с.Чавдар,  

с.Дрен, с.Лозен и др.

4. Театрални представления от:

- Държавен театър Сливен, „Жар театър“, Театър „Еко сцена“, Театър „Чар“ – гр.Пловдив,  

актьора Дечко Чунтов, Театър „Радост“ и др.



Ежедневие: Информация за подобряване на материално-техническите 
условия, за физическата среда, за информационното и 

библиотечно осигуряване на институцията

1. Списък на справочна и методическа литература
- в електронния дневник е качен списък на справочната и методическата литература.

2.  Списък на нагледните средства
- интерактивни тъчскрин дъски във всяка група и в ресурсен кабинет

3. Наличие на компютър и компютърни средства за обучение (програми, мултимедийни 
електронни учебници и т.н.)
- учителите във всички групи разполагат с лаптопи. 
- учителите работят активно с електронните варианти на познавателните книжки
- учителите от допълнителните педагогически дейности също разполагат с лаптоп и 
мултимедиен проектор

4. Аудио и видео техника, дидактически материали
- във всички групи се ползват аудио и видео техника.
- дидактичните материали са подредени по теми в папка Sankore и учителите ги 
използват на интерактивните дъски

5. От 2020 година детската градина е регистрирана в облачната система G Suite за 
образованието, а от 2021 година - Google Workspace на образованието.



Управлението на детската градина е процес на целенасочено въздействие 
върху елементите на системата с оглед поддържането й в динамично равновесно 
състояние или пък за извеждането й в ново по-съвършено състояние.

Целта на ефективното управление е да се получи качество в образователната 

институция с иновативни подходи на управление като качеството е измерима 
величина, която характеризира институцията – ресурси, процеси, резултати. Чрез 
него детската градина съхранява динамичното си равновесие със способността си 
да отчита променящите се реалности и удовлетворява променящите се заедно с тях  

образователни потребности.

Управленската дейност е сложна и поставя пред много изпитания мениджъра / 
директора на образователна институция. Ръководната дейност изисква оптимално 
съчетаване на знания с практическа дейност, притежание на компетентности, 
умения, отношения (формални и неформални), за интегриране на ресурсите и 
постигане управление на качеството (рационално и резултатно управление). 

ФИЛОСОФИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ



Ръководената от мен образователна институция е разпознаваема, предвидима, 

последователна, но е и отличима;

Ръководената от мен образователна институция проучва и се стреми да 

поддържа пълноценен баланс между обществените очаквания и реалните дадености;

Ръководената от мен образователна институция влияе върху формирането на 

обществените очаквания.

Аз, заедно с моя екип внушаваме позитивност;

Аз, заедно с моя екип внушаваме сигурност и увереност;

Аз, заедно с моя екип внушаваме доверие;

Ние подаваме и приемаме ръка за партньорство или търсим оптималното 

взаимодействие между образователна институция и нейните публики.

ФИЛОСОФИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ



Бъдещи планове

1. Планове в краткосрочен и дългосрочен аспект - Осигуряване на среда за развитие 
на способностите, интересите, гражданско обучение и възпитание на децата 
чрез качествено, съвременно и модерно образование.

2. Идеите ми за кариерно развитие - Учене през целия живот. Използване на 
инструменти и платформи за електронно обучение. Придобиване на нови 
компетенции и квалификации с цел по-добро представяне, водещо до най-
ефикасното постигане на целите на детската градина. Работа в екип от хора, 
които могат да дадат ценни резултати, без това да изисква скъпоструващи 
действия. 

3. Планове за личностно развитие (нови компетенции и квалификации) и др. – защита 
на Първа ПКС и докторска степен. Разработване на Програмна система за 
обучение на децата по образователно направление Религия (православие).


