
Велина Желева Ганева
 Да си учител за мен е мисия и призвание. Едва ли има друга любов, сравнима с детската. 

Въпреки трудностите на всеки учител искрено вярвам, че учителската професия носи 
безгранична любов от страна на учениците. В моя живот именно учителите са били едни 

от най-вдъхновяващите хора, чиито образи, истории и знания ме водят и до днес. 
Добрият учител умее да бъде себе си, да носи светлина, да вдъхновява и все пак да е 

водач на толкова различни един от друг хора. Добрият учител е този който успява чрез 
преподаването си да осигури на учениците си възможност за разчупване на шаблона и 
изкачване на социалната стълбица. Това е една от основните цели на образованието 
днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови процеси в обществото. Учителят играе 

изключително важна роля в развитието на образованието – без добри учители няма да 
има прогрес не само в системата но и в държавата и в обществото. Той трябва да е лесно 
обучаем да се стреми към развиване на нови практики да се учи през цялата си кариера 
да променя подхода си в зависимост от учениците си да притежава умения за боравене 

със съвременните технически постижения умения за работа в екип да притежава 
отлични управленски и комуникативни възможности. Тоест да повишава квалификацията 

си и да придобива нови умения постоянно в съответствие със средата и учениците си.
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Българска филология;Квалификация:Филолог.Учител

МАГИСТЪР

Тракийски университет - Стара Загора

Предучилищна и начална училищна педагогика;Квалификация:Детски и начален учител

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

Учител ГЦОУД 1 клас



31/10/2014 - 31/08/2022

ДГ "Валентина"- гр. ЯмболДлъжност: Детски учител

01/09/2013 - 31/10/2014

ЦДГ "Звездица"- с. Скалица;Детски учител

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения
СЕМИНАР

25/11/2015

"Ефективни техники за комуникация и работа с родителите" и "Методи и подходи за 
решаване на конфликтни ситуации в детската градина"



КУРС

10/02/2017

"Иновационни технологии в предучилищното и началното образование"

КУРС

21/06/2014

"Нови техники в областта на приложните изкуства"

КУРС

10/06/2017

"Организация на образователния процес"

14/01/2018

Курс на тема:"Как да мотивираме детето в учебната стая".

КУРС

26/11/2021

Обучение в квалификационен курс на тема: "Използване на ИКТ в ДГ".Модул "Електронни 
среди за организация и управление на ПВРЕС."



КУРС

30/03/2018

Обучение в квалификационен курс на тема: "Подготовка и обучение на децата и 
персонала в детската градина за безопасно поведение при бедствия".

КВАЛИФИКАЦИЯ

23/10/2017

Придобиване на пета професионално - квалификационна степен.

КВАЛИФИКАЦИЯ

13/11/2018

Придобиване на четвърта професионално -квалификационна степен.

СЕРТИФИКАТ

08/06/2014

Успешно преминато обучение и положен изпит по тематични модули в рамките на 
проект: "Дъга на толерантността - образователна интеграция на децата от етническите 

малцинства в детските заведения от община "Тунджа"".

18/08/2022

Участие в дистанционно обучение на тема: "Приказна математика в детската градина".
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