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Елена Абас
Елена Александрова Абас

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

Телефон: 0878182464

Трудов стаж

Общ стаж:
16 години, 2 месеца

Учителски стаж:
16 години, 2 месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител

Тип на институцията:
Детска градина

Име на институцията:
ДГ ,,Незабравка"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност

Юли 1996 г. Август 1999 г. ОДЗ ,,Незабравка'', гр. Гулянци младши учител

Септември 1999 г. Август 2002 г. ОДЗ ,,Щастливо детство'', с. Брест учител

Ноември 2007 г. Юли 2008 г. ЦДГ ,,Юри Гагарин'', с. Новачене учител

Септември 2009 г. До сега ДГ ,,Незабравка", гр. Гулянци Старши учител

Любим цитат

„Истински успешен учител е този, от когото няма да имате нужда отново.“ – Ашли Брилиант „За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да
обичаш това, което преподаваш, и тези, на които преподаваш.“ - В. О. Ключевски

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност

Септември 1983 г. Май 1994 г. Средно СОУ ,,Христо Смирненски" гр. Гулянци Средно образование

Септември 1994 г. Май 1998 г. Висше - бакалавър ВТУ ,,Св. Св. Кирил и Методий" Предучилищна педагогика

Септември 2020 г. Май 2021 г. Висше - магистър ВТУ ,,Св. Св. Кирил и Методий" Предучилищна и начална училищна
педагогика

Специалности

Професионална квалификация (специалност):

Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионална квалификация "учител":

ДА

Професионални квалификации
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Период от Период до Наименование Специалност ПКС
Брой

академични
часове

Обучителна
институция

Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. Свидетелство за професионално
- квалификационна степен

5-та
степен

Шуменски университет
,,Константин
Преславски''

Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Свидетелство за професионално
- квалификационна степен

4-та
степен

Тракийски университет -
Стара Загора

Януари 2021 г. Януари 2021 г. Свидетелство за професионално
- квалификационна степен

3-та
степен

32 Тракийски университет -
Стара Загора

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени
кредити Обучителна институция Тема

Февруари 2020 г. 16 часа 1 кредит Регионален център за
приобщаващо обрзование - гр.
Плевен

Предоставяне на допълнителна подкрепа на
децата и учениците със СОП

Октомври 2017 г. 32 часа 2 кредита Русенски университет ,,Ангел
Кънчев"

Методика на обучението на децата и учениците
по БДП

Юни 2018 г. 8 часа 1 кредит Българска академия на нуките-
гр. София

Ранно оценяване на риска от проблеми в
развитието и обучението на тригодишните деца
със ,,скрининг тест'

Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Национален институт за
обрзование и приобщаващи
полтики

Формиране на допълнителни компетенции у
масовия учител за работа с деца със СОП

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

Активно учене - интеграция на знания и емоции в
образователния процес

Май 2017 г. 16 часа 1 кредит Шуменски университет ,,Епископ
Константин Преславски''

Фомиране на мотивираща и подкрепяща среда за
децата в предучилищна възраст

Януари 2020 г. 16 часа 1 кредит Бит и техник ООД - гр. Варна Водещи обрзователни приоритети в дейностите по
изобразително изкуство за деца в предучилищна
възраст

Февруари 2020 г. 32 часа 2 кредита Тракийски университет - Стара
Загора

Научно - методически аспекти на организация на
училището и процеса на обучение

Февруари 2019 г. 16 часа 1 кредит Мениджър консулт ООД Приобщаващо образование и психологическа
грижа за ученици със СОП и ученици в риск

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование
Брой

академични
часове

Обучителна институция

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

6 ДГ ,,Незабравка", гр. Гулянци

Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Запознаване с нормативната база документи 2 ДГ ,,Незабравка'', гр. Гулянци

Януари 2021 г. Януари 2021 г. Педагогическо взаимодействие - учител,родител,
дете

2 ДГ ,,Незабравка", гр. Гулянци

Март 2021 г. Март 2021 г. Обучителни трудности в професията ,,учител'' 2 ДГ ,,Незабравка", гр. Гулянци

Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Съвременни методи на обучение и тяхната
реализация в моята добра педагогическа практика

8 ДГ ,,Незабравка", гр. Гулянци

Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Как да върнем играта на децата - 2 част 2 Клетт България

Септември 2020 г. Септември 2020 г. Как да върнем играта на децата 2 Клетт България

Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Игрови техники за формиране на социални умения
при децата

2 Клетт България

Декември 2020 г. Декември 2020 г. Как да направим интерактивна презентация за
педагогическа ситуация

6 Клетт България
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Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция

Ноември 2019 г. Ноември 2020 г. Специализация Свидетелство за професионално -
педгогическа специализация

Тракийски университет - Стара
Загора

Май 2011 г. Май 2011 г. Обучителен курс Подготовка и управление на проекти Фондация Европартньори 2007

Юни 2020 г. Юни 2020 г. Семинар Организиране на дейности за подкрепа на
деца със СОП

РААБЕ България

Юни 2014 г. Юни 2014 г. Удостоверение Обучение за работа в мултикултурна среда Сдружение ,,Наука и развитие"

Ноември 2012 г. Ноември 2012 г. Обучителен курс Прилагане на количествени и качествени
индикатори за бърза диагностика за
насилие върху дете

Сдружение ,,Малки стъпки" -
гр. Плевен

Чужди езици

Език Ниво на владеене

Гръцки език C2 (Свободно ниво на владеене)

Руски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Френски език А1 (Основно ниво на владеене)

Групи

Група Учебно заведение Учебни години

Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) ДГ ,,Незабравка'', гр. Гулянци 2009/2010

Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) ДГ ,,Незабравка'', гр. Гулянци 2010/2011

Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) ДГ ,,Незабравка'', гр. Гулянци 2011/2012

Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) ДГ ,,Незабравка'', гр. Гулянци 2012/2013

Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) ДГ ,,Незабравка'', гр. Гулянци 2013/2014

Трета подготвителна група (ПГ-5г.) ДГ ,,Незабравка'', гр. Гулянци 2016/2017

Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) ДГ ,,Незабравка'', гр. Гулянци 2017/2018

Първа група ДГ ,,Незабравка'', гр. Гулянци 2018/2019

Втора група ДГ ,,Незабравка'', гр. Гулянци 2019/2020

Трета подготвителна група (ПГ-5г.) ДГ ,,Незабравка'', гр. Гулянци 2020/2021

Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) ДГ ,,Незабравка'', гр. Гулянци 2021/2022

Умения и компетентности

Социални умения

Амбициозна, отговорна, мотивирана, компетентна, изпълнителна, работа в екип, взаимоотношения със социалната среда и професионалното
обкръжение.

Организационни умения

Организиране и провеждане на педагогическата дейност в съответствие с изисквнията, определени от различните нормативни и образователни
изисквания и стандарти.

Своевременно и коректно водене на задължителната документация, свързана с педагогическата дейност.

Участие в педагогически съвети и изпълнение на техните решения, в организационни и методически форми и инициативи, свързани с дейността на
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детската градина.

Отговорност към състоянието и обогатяването на материално - техническата и учебна база.

Умение за привличане на вниманието на децата, да провокирам, мотивирам и стимулирам мисловната им дейност.

 

Технически умения

Операционни системи Windows, Exel, Word, Powerpoint.

Изработване на презентации и презентирането им пред аудитория. 

Работа с интерактивн дъска, мултимедия, аудио - визуална техника.

Когнитивно-базирани умения

Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни методи и форми.

Осигуряване на среда, стимулираща детската индивидуалност, активност и развитие.

Любов към деца и професия.

Диагностициране на детското развитие. 

Артистични умения

Свързани с музиката - песни, танци, движения.

Методи на преподаване

Фронтални и групови методи. Наблюдение, беседа, разказ, анализ, демонстрация и др. Рзнообразни методи и похвати за развитие на нагледно -
образното и логическото мислене на децата, за разгръщане на целия детски потенциал и индивидуалност. Използване на иновативнии интерактивни
методи.

 

Философия на преподаване

,,За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш това, което преподаваш и тези, на които преподаваш'' - В. Ключевски

,,Добрият учител е онзи, който постоянно усъвършенства знанията и опита си, умее да приема съвети, да приема критика. Преподаването е
призвание, мисия, голяма отговорност, но всичко това води до удовлетворние, особено когато видиш детската усмивка, когато видиш плодовете на
труда ти реализиран. Моята роля на учител е да открия и развия таланта на ученика, да му подам ръка, когато има нужда''- П. Иванов

Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие
като Организация Описание

Август 2019 г. До сега АПСПО - активно приобщаване
в системата на предучилищното
образование

Старши
учител

ДГ ,,Незабравка'', гр.
Гулянци

Допълнителни дейности и педагогически
ситуации с група от осем деца в
неравностойно положение и пропуски в
образователното съдържание.

Самонаблюдение

Преподаването е отговорност, която изгражда личността и индивидуалността на всяко дете!

Старая се да изградя спокойна и уютна среда за всяко дете, за да може то да се чувства значимо и уважавано в детската градина и да я посещава с
желание.

Удовлетворена съм от работата си, а това се усеща от родители и деца - най - голямото признание!
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Бъдещи планове

,,Докато си жив, учи. Не очаквай старостта да донесе със себе си мъдростта'' - Солон
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