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Десислава Славова
Десислава Валентинова Славова

Националност: българка
E-mail: desislavova1978@abv.bg

Телефон: 0878414579

Трудов стаж

Общ стаж:
18 години

Учителски стаж:
11 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител

Тип на институцията:
Детска градина

Име на институцията:
ДГ " Незабравка", Гулянци

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност

Септември 2001 г. Октомври 2001 г. ЦДГ "Здравец" директор

Ноември 2001 г. Януари 2004 г. ОДЗ " Незабравка" учител

Март 2003 г. Юни 2005 г. СОУ " Христо Смирненски" учител

Април 2008 г. Септември 2012 г. Община Гулянци Гл. спец. ОИР и ЕИ

Септември 2013 г. До сега ДГ "Незабравка", гр. Гулянци учител

Любим цитат

Децата са съкровище - истинско, незаменимо и безценно! Те са любов! Те са нежност! Те са смисъла на живота! Детето наистина е бъдещето на
света и един ден ще порасне и ще заеме нашето място! - Соломон Ибн Габирол

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност

Октомври 1997 г. Юни 2001 г. Висше - бакалавър ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" НУП

Октомври 2009 г. Юни 2011 г. Висше - магистър СУ" СВ. Климент Охридски" ПНУП

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

Октомври 2016 г. Декември 2016 г. Учител ПНУП 5-та степен 8 Шуменски университет "Епископ
Константин Преславски"

Септември 2020 г. Октомври 2020 г. Учител ПНУП 4-та степен 16 Тракийски университет Стара
Загора

Декември 2020 г. Януари 2021 г. Учител ПНУП 3-та степен Тракийски университет Стара
Загора

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема

Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за съвременно
образование

Превенция на дистреса и емоционалното
изчерпване

Септември 2021 г. 16 часа 1 кредит "Идеите" ЕООД, гр София Специфики при преподаване на БДП в
училище и детска градина

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични
часове

Обучителна
институция

Април 2021 г. Април 2021 г. Преодоляване на агресията в предучилищна възраст 8

Март 2021 г. Март 2021 г. Обучителни традиции в професията " учител" 2

Други квалификации

Период от Период до Тип на
квалификацията Наименование Обучителна институция

Септември 2008 г. Октомври 2008 г. Обучителен курс Разработване и управление на
проекти за развитие на селските
райони, в съответствие с
Националния план за развитието на
земеделието и селските райони

Институт по публична администрация и
Европейска интеграция към Министъра
на Държавната администрация и
административната реформа

Чужди езици

Език Ниво на владеене

Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Групи

Група Учебно заведение Учебни години

Първа група ДГ "Незабравка" 2020/2021

Умения и компетентности

Социални умения

Умения за работа в екип, умения за комуникация с родители и колеги

Организационни умения

Умения за организиране и провеждане на педагогическа дейност, в съответствие с нови документи и нормативни актове.
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Технически умения

Умения за работа с MS Windols, WORD , Exelq Power Point

Когнитивно-базирани умения

Възприемане на детето като ценност. Откриване на детската индивидуалност, на фона на вписването и  в детската група. Диагностициране и
оценяване на детското развитие.

Методи на преподаване

В своята работа като преподавател се стремя да използвам съвременни методи на обучение, осигуряващи активна позиция на ученика и поставящи
го в центъра на учебния процес. Съобразявам се с различните методи на учене на моите ученици - едни предпочитат знанията да им се “сервират
наготово” и да приемат думите на учителя като закон, а други предпочитат да подлагат всичко под съмнение и винаги да търсят алтернативни
решения. Подхождам към всеки според потребностите. Отдавам голямо значение и тежест на домашните работи. Именно те са основата на
самообучението и те са най-широкото поле за творческа дейност. Проблем на повечето ученици е неефективното разпределение на времето за учене.
За това поставям задачи, които трябва да се изпълнят в определен срок и при закъснение следват определени санкции.

Философия на преподаване

Преподаването е мисия и голяма отговорност. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиване на
индивидуалните потребности на децата. В процеса на обучение се стремя да развивам творческото мислене  и въображението на всяко дете.

Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание

Октомври 2020 г. Май 2021 г. Национална програма "Успяваме заедно" ,
"Хубаво е в детската градина

учител ДГ "Незабравка"

Октомври 2021 г. До сега Активно проибщаване в системата на
предучилищното образование

учител ДГ Допълнителни дейности по
БЕЛ с деца в неравностойно
положение.

Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание

Международна научно- практическа конференция: Съвременни тенденции
в предучилищното възпитание"

19.06.2014 г. Участие с доклад .

Областна конференция " Детската градина -вълшебният свят на децата" 06.04.2015 г. Участие с доклад на тема: "Естетизиране на средата в
детската градина - разкош или необходимост"

Членство в организации

Период от Период до Организация

Септември 2013 г. До сега СБУ
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