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Моята детска градина „Брезичка“ 
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Автобиография 

• Лична информация 

• -Име: Емилия Минкова Воденичарова 

• -Дата на раждане: 21.01.1979г. 

• -Адрес: Гр. Гоце Делчев, ул. „Звънчарска“ 18 

• -E-mail: emi_emche@abv.bg 



Образование и обучение 
• В момента работя като учител в ДГ „Брезичка“ в група „Кокиче“, град Гоце Делчев. 

• Професионалната си квалификация получих в ЮЗУ „Неофит Рилски“ град 
Благоевград през 2002 година, степен магистър. 

• Участвала съм в обучителен курс за повишаване на професионалните 
компетентности на тема „Развитие на емоционалната интелигентност при детето 
от предучилищна възраст“, курс на тема „Агресията при децата в предучилищна 
възраст“, както и квалификационен курс по „Безопасност на Движението“. 

• Писала съм доклади по различни теми, като: 

-„Съвременните деца и обкръжението им от компютърни игри, филмчета с 
различно съдържание – полезно или опасно?‘‘ 

-„Игровата двигателна дейност в детската градина и семейната общност за 
здравословен начин на живот‘‘;   

-„Закаляване с усмивки – една оригинална идея“; 

-„Новите форми на взаимодействие в детската градина“ 

• Завършила съм курс „Английски език за начинаещи – Headway“, през 2001 г.      



Моите приоритети: 
• 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; 

• Като млад специалист ще 
продължа да развивам своите 
професионални умения. 



Социални умения и компетенции, 
работа в екип 

• 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 робота в екип; Умения за комуникиране с родители и колеги.  



Моята философия 

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



Бъдещи планове 

• Да насърчавам децата в тяхното практическо обучение и мислене;  

• Да продължавам да се усъвършенствам и да надграждам своята 
педагогическа компетентност;  

• Защита на пета квалификационна степен; 

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

• Представяне на разработки и доклади, свързани с педагогическата теория и 
практика;  

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



„Кокиче“ и аз…  



Ние се забавляваме… 



…и творим! 



Край 


