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Снежана Георгиева Калайджиева 
Дата на раждане – 05.03.1983г. 
e-mail: skalaidjieva@yahoo.com 
Детски учител в ДГ „Брезичка“ – гр.Гоце 
Делчев от 2011г. до настоящият момент. 
 
През 2000г. завърших средното си 
образование в Природо-математическа 
гимназия “Яне Сандански”-гр.Гоце Делчев 
хуманитарен профил -  “Български език, 
Литература и История” 
 
Висшето си образование завърших в 
“Югозападен учниверситет Неофит 
Рилски”-гр.Благоевград със специалност – 
Предучилищна и начална училищна 
педагогика”, образователно-
квалификационна степен Бакалавър 
                        2007г. 



Преподаването е призвание, 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 развиването на 
индивидуалните потребности и 
способности  на децата. 



                            
 познаване на образователното съдържание по основните ОН - Български 

език, Математика, Околен свят, Конструиране и Технологии, Физическо 
възпитание и спорт, Изобразително изкуство съгласно изискванията на 
ДОИ, одобрени от МОН по ПУВ; 

 води документация, свързана със съответната дейност която извършва ; 
 носи отговорност относно грижата за здравето на децата ; 
 контролира спазването на съответната хигиена и безопасността на децата 

при прекия им контакт с предмети, които могат да им навредят; 
 участва в различни организационни и други мероприятия, които са пряко 

свързани с неговите задължения ; 
 провежда  ежедневни занимания с цел придобиване на конкретни знания и 

умения от страна на децата; 
 
 притежава  необходимата  комуникативност и креативност при учебно-

възпитателния процес ; 
 умее да подбира и планира съответните материали и средства за 

изготвянето на конкретна  образователна  дейност; 
 умее ефективно да идентифицира  необходимите потребности от 

образование. 
 
 
 



  Създаване  атмосфера на уважение, обич и 
доверие в група „Теменужка“ ; 

 Прилагане  на качествени , съвременни  и 
интерактивни възпитателно – образователни 
методи и подходи на работа ; 

 Създаване  на възпитателно – образователен 
процес, наситен с етика в човешките 
взаимоотношения ; 

 Пълноценна  готовност  на  децата  за  училище и 
създаване  на  условия  за  социална  интеграция ; 

 Осигуряване правото на участие  на  семейството 
и реализиране  на единен  възпитателен  процес ;  

 Изграждане  на оптимизираща  материлна среда, 
създаваща позитивна нагласа. 



2012/2014г. Работа по Европейски проект - секторна 
програма „Коменски“ на тема  „Food and steps around 

Europe” – „Храна и стъпки около Европа“ 





Проект BG051PO001-3.1.03-0001 
“Квалификация на педагогическите 

специалисти“ 
 

 

 

 

 

 
16.09-20.09.2013г. Участие в обучение 

на педагогическите специалисти, 
заемащи нова за системата на 

Народната Просвета длъжност, както 
и връщащи се след продължителен 

отпуск 
(повече от две години) или след 

прекъсване на учителския стаж по 
специалността повече от две учебни 

години. 



 Участие в нови курсове за 
квалификация и усъвършенстване в 
областта на ПУВ ; 

 Запознаване с методична и детска  
литература ; 

 Усъвършенстване на уменията за 
планиране и подбор на нови 
интерактивни методи и средства в 
работата ; 

 Работа с родители . 






