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Раздел 1 - Общи сведения 

 
Анка Велкова Гулева,  

старши учител в ДГ  „Снежанка“, група „Ягодка” 
 

 Притежавам диплом от  ЮЗУ „Неофит 
Рилски” (ВПИ) град Благоевград от 1995 година, 
окс магистър и специалност Предучилищна 
педагогика. 



 

 ІV ПКС; ДИУУ гр. София; Удостоверение 
№3650/2009 г. 

 V ПКС; ДИУУ гр. София; Удостоверение 
№7577/2007 г. 
 

КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ 

 Удостоверение компютърни умения за 
учители №3879/16.04.2007 г. НПЦ 

 Удостоверение №347/29.11.2011 г. 
Благоевград Квалификационно-методическа 
дейност и кариерно развитие в ДГ. 

 Сертификат за обучителен курс 
„Иновативни педагогически техники за 
овладяване на проблемно поведение при деца от 
ПУВ“ – 06.01.2017 г. 

 
НАГРАДИ 

 Награда от община Гоце Делчев за 
постигнати високи резултати 24.05.2016 г. 
 

ПУБЛИКАЦИИ 

 Публикация 1992 г. Предучилищна 
педагогика „Осъзнато конструиране на някои 
граматични структури и подготовка за четене” 

 



 

В момента работя като старши учител в ДГ  
„Снежанка“ в първа възръстова група „Ягодка”, на 
ДГ „Снежанка“, град Гоце Делчев. 

 

 
 
 
Раздел 2 – Философия на преподаването 
Преподаването е мисия и голяма отговорност. В 
процеса на обучение се стремя да развивам 
творческото мислене и въображение на всяко дете. 
Отчитам ролята на семейството и смятам, че 
заедно трябва да работим върху развитието на 
индивидуалните потребности на децата. 
 
Обичам работата си и децата, за които работя. 
Смятам, че с помощта на целия екип се постигат 



 

резултати, които спомагат за цялостното развитие и 
възпитание на децата. Силата на учителската професия 
е в творческия характер на работа, непрекъснато 
обновяване на информацията за света и новостите, 
възможност за промени в личностен и професионален 
план, интелектуално, общокултурно и професионално 
педагогическо развитие. 
 

Педагогическа философия на учителя: 
 

1. Развиване умения за размисъл, логическо 
мислене, умения за анализиране. 

2. Развиване на личностни и нравствени качества 
3. Осигуряване качествена информация на 

родителите 
4. Свободно изявяване на творческата енергия и 

личностна изява 
5. Предразполагане на учениците сами да искат да 

търсят знанието 
6. Насърчаване всяка проява на оригиналност и 

самостоятелност в разсъжденията и 
творчеството. Поощряване на 
инициативността. 

 
Аз обичам своята професия, защото никъде другаде 

не бих се чувствала пълноценна и необходима. 



 

Освен работата в детската градина, аз обичам 
семейството си, както и различните видове изкуства. 

Раздел 3 -   Приоритети 
Моите приоритети са: 

 Стимулиране и насочване на детското развитие 
към успешна реализация в живота; 

 Създаване на възпитателно-образователен 
процес, в духа на взаимно уважение и 
добронамереност; 

 Създаване на условия за бъдеща социална 
интеграция; 

 

Раздел 4 -   Методи на преподаване 

 Нагледни методи на обучение – Наблюдение, 
демонстрация  

 Практически – основен практически метод на 
обучение  е играта. 

 Словесни методи на обучение - беседата, 
разговор 

 
Раздел 5 - Професионални компетенции и умения: 

 Организирам и провеждам педагогическа дейност 
в съответствие с  изискванията в различните 
нормативни актове и образователни документи; 

 Провеждам ежедневни занимания, с цел 
придобиване на конкретни знания и умения от 
страна на децата; 



 

 Да подбирам и планирам съответните 
материали и средства за изготвянето на 
конкретна образователна дейност; 

 Умения в областта на Изобразителното 
изкуство; 

 Умения за работа в екип; 

 Умения за комуникиране с родители и колеги. 
 

Раздел 6 -  Интереси 

 Съвременни технологии и педагогически иновации;  

 Нови идеи, нови практики и инициативи, свързани с  
предучилищното възпитание; 

 Художествена литература и музика. 

 
Раздел 7 -  Бъдещи планове  

 Да насърчавам децата в тяхното 
практическо обучение и мислене; 

 Да продължавам да се усъвършенствам и да 
надграждам своята педагогическа 
компетентност  

 Участие в семинари, тренинги и дискусии, 
участие в квалификационни курсове 

 Активна работа с родителите, с цел 
повишаване нравственото възпитание и 
успешната подготовка на децата за училище. 

Забележка: Портфолиото ми подлежи но промени  


