
ЕЛЕКТРОННО

ПОРТФОЛИО

В ОБРАЗОВАНИЕТО

Портфолио Лилия Цветанова
Лилия Цветанова Иванова

Националност: България
E-mail: lili_cvetanova@abv.bg

Телефон: 0897821150

Трудов стаж

Общ стаж:
21години 5 месеца

Учителски стаж:
21години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител

Тип на институцията:
Детска градина

Име на институцията:
ДГ " Незабравка", гр. Гулянци

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност

Октомври 2007 г. До сега ДГ "Незабравка", гр. Гулянци старши учител

Март 2000 г. Октомври 2007 г. ДГ "Здравец", с. Шиякова учител

Октомври 1998 г. Май 1999 г. ДГ "Детска радост", с. Милковица учител

Любим цитат

За да бъдеш добър учител, трябва да обичаш това, което преподаваш, и да обичаш тези, на които преподаваш. (В. Ключевски)

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност

Октомври 2001 г. Май 2003 г. Висше - бакалавър ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" ПНУП

Октомври 2014 г. Юни 2015 г. Висше - магистър ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" ПНУП. Педагогическо взаимодействие в
предучилищното образование и начален
етап на СОУ

Октомври 1995 г. Юни 1998 г. Полувисше Педагогически колеж -гр. Плевен ПУП

Специалности

Професионална квалификация (специалност):

ПНУП

Професионална квалификация "учител":

ДА

Професионални квалификации
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Период от Период до Наименование Специалност ПКС
Брой

академични
часове

Обучителна институция

Декември 2019 г. Януари 2021 г. 3-та
степен

Тракийски университет Стара Загора
Департамент за повишаване
квалификацията на учителите

Юни 2017 г. Ноември 2017 г. ПНУП 4-та
степен

16 Софийски университет "Св. Климент
Охридски" София, Департамент за
информация и усъвършенстване на
учители

Юни 2016 г. Октомври 2016 г. ПНУП 5-та
степен

8 Шуменски университет "Епископ
Константин Преславски"; гр.Шумен,
Департамент за информация,
квалификаия и продължаващо об,чение-
гр. Варна

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени
кредити Обучителна институция Тема

Юни 2016 г. 8 часа 0.5 кредита Шуменски университет "Епископ
Константин Преславски";
гр.Шумен

"Иновации в предучилищното образование"

Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит Фондацция "Кузманнов" "Работа с програма за презентиране Emaze"

Декември 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондацция "Кузманнов" "Портфолио на детето/ ученика"

Март 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондацция "Кузманнов" "Хиперактивност и дефиит на вниманието.
Практивески насоки за работа с
хиперактивни деца и уеници"

Януари 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондацция "Кузманнов" "Интерактивни методи на обучение"

Януари 2019 г. 16 часа 1 кредит "Център за чужди езици и
мениджмънт"- ООД гр. Плевен

"Активно учене- интеграция на знания и
емоции в образователния процес"

Септември 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондацция "Кузманнов" "Презентационни умения на учителя"

Септември 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондацция "Кузманнов" "Работа в мултикуллтурна среда"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични
часове Обучителна институция

Април 2021 г. Април 2021 г. Преодоляване на агресията в предучилищна възраст ДГ "Незабравка"

Март 2021 г. Март 2021 г. Обучителни традиции в професията "учител" ДГ "Незабравка"

Групи

Група Учебно заведение Учебни години

Първа група ДГ "Незабравка" 2020/2021

Втора група ДГ "Незаравка" 2021/2022

Умения и компетентности

Организационни умения

Oрганизираност и отговорност при изпълнение на задачите, организиране на спокойна, дружелюбна и позитивна среда в групата.

Координация и сътрудничество с колеги и родители.

Организиране и провеждане на педагогическа дейност в съответствие с изискванията на различните нормативни и образователни документи.

Своевременно водене на задължителната документация.
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Социални умения

Добри комуникационни умения, способност за работа с родители и колеги в екип, толерантност, коректност, умения за преодоляване на  възникнали
конфликтни ситуации.

Технически умения

 Умения за работа с операционни системи Windows, текстописане и обработка - Word, Power Point, Excel и различни интернет приложения.

Когнитивно-базирани умения

Организиране на среда, стимулираща детското развитие, съхраняване и грижа за индивидуалността на всяко дете в групата, реализиране на
педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми и методи на преподаване, създаване и поддържане в процеса на обучение на среда,
атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат.

Методи на преподаване

 Съвременният свят се променя много бързо, променят се  условията, променят се децата и източниците на информация. В ежедневната си работа 
използвам  съвременни методи на преподаване и комуникация,  учебно-технически средства и материали, подходящи за постигане на оптимални
резултати в конкретната ситуация. Старемя се да поднасям в учебният материал занимателни елементи, които да поддържат интереса и вниманието
на децата. В работата си използвам интерактивни методи/ролеви игри/, разказ, беседа, демонстрация /картини, табла, фотоси, видеоматериали,
презентации/, игрови методи/ дидактични игри, подвижни игри.

Философия на преподаване

   Съвременният начин на живот изисква ново образование, възпитание и обучение!

   Според моята философия на преподаване съвременният учител трябва да промени позицията си от недвусмислен авторитет и да се превърне в
подпомагащ консултант, съиграч и партньор на децата. Добрият учител не само преподава и оценява, а съумява да предизвика интераса на децата и
да ги мотивира.

   Всички деца имат силни страни и целта на образованието и възпитанието е да ги идентифицира и развива. Трябва да спечелиш доверието им, да ги
накараш да обикнат средата, но в същото време да запазиш отношенията учител -дете. Важното е да откриеш у всеки индивидуалните различия, да
ги разпознаваш, уважаваш и поощряваш. С моят стил на преподаване се опитвам да изградя активна, творческа личност, която да умее да
интерпретира необходимата информация. Новите личности не само търсят, но и откриват и създават нещо свое и ново. По този начин ние, учителите
създаваме " личности на успеха".

Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание

Октомври 2020 г. Май 2021 г. Хубаво е в детската градина учител ДГ "Незабравка" Адаптиране на тригодишните деца
към новата среда в детската градина,
стимулиране съпричастността на
родителите км дейностите в детската
градина.

Октомври 2021 г. До сега „Активно приобщаване в
системата на предучилищното
образование“,

Ръководител на
група

ДГ "Незабравка" Допълнителни дейности по БЕЛ

Септември 2013 г. Юли 2014 г. Мечтите за слънчево детство
се сбъдват заедно

Ръководител на
група

ДГ "Незабравка" Допълнителни дейности по БДП с деца
от малцинствен произход.

Самонаблюдение

Имам умения за работа в екип и съблюдавам принципите на лоялност и коректност.

Старая се да бъда иновативна и креативна в процеса на работа с деца.

Бъдещи планове
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1. Участие в курсове, тренинги за усъвршенстване и повишаване на квалификацията.

2. Запознаване с иновативни практики в предучилищното образование.
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