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Автобиография 

Лична информация 
Име: Фея Атанасова Михайлова 
Дата на раждане: 19.01.1970г. 
Място на раждане: гр. Гоце Делчев 
Адрес: гр. Гоце Делчев, 
             ул. “Бяло море” 8 
E-mail: feq_mihailova@abv.bg 



Образование и обучение: 
Средно образование: 1989г.- НПГ “Димитър Талев”, гр. 

Гоце Делчев 
Полувисше образование: 1991г. - ИДУ “Вела Пеева”, 

гр. Пазарджик 
Висше образование: 1994г. - ЮЗУ “Неофит Рилски”, гр. 

Благоевград 
Образователно-квалификационна степен – магистър 
Специалност – Детски учител 
Трета  ПКС – 1997 г.-ЦИУУ- София 
Втора ПКС – 2015г.-СУ “Св. Климент Охридски” - ДИУУ 



Трудов стаж: 

От м. октомври 1994г. 
работя като детска 
учителка в ДГ 
„Брезичка“, 
гр. Гоце Делчев 
Имам 23 години 

педагогически стаж в 
ДГ “Брезичка” 



Социални умения и 

компетенции, работа в екип 

1 Работа по проекти 
1.1 Участие в международен проект по програма 
“Comenius” на тема: “Храна и стъпки около Европа”. 
1.2 Участие в проект “Квалификация на 
педагогическите специалисти” на тема: “Обучение на 
детските учители за работа в групите за задължителна 
предучилищна подготовка”. 
2. Курсове и семинари 
2.1 Преминала курс по БДП 



Работа по проекти 



Моята философия 

 

Учителят не може да осигури пълноценно 
формиране на личността, ако самият той не е 
ярка личност, ако не притежава тези 
качества, тези добродетели, които трябва да 
изгради у децата. От таланта на учителя, от 
богатството на неговата личност, от неговата 
ерудиция и духовно богатство зависи 
изграждането на детето. 



Компетенции и умения 
 

Умения за организиране и провеждане 
педагогическа дейност в съответствие с нови 
документи и нормативни актове. 
Умения за комуникация с родители и колеги. 
Познания в сферата на компютърните 
технологии и възможност за използването им в 
пряката педагогическа практика. 
Умения за работа в екип. 
Индивидуален подход спрямо децата, с цел 
всяко едно от тях да получи необходимите 
знания. 



Моите цели са: 

Създаване на атмосфера на уважение, обич и 
доверие в групата, в която работя 
Познаване на образователното съдържание 
на направленията, свързани с изискванията 
на ДОИ, одобрени от МОН 
Социализиране на децата в условията на 
детската градина 
Подготовка на децата за постъпване в първи 
клас 



Бъдещи планове 
Качествено обазование, съобразено с ДОИ 
Използване на иновативни и интерактивни методи на 
педагогическо взаимодействие 
Осигуряване на подкрепяща и стимулираща обстановка в 
групата 
Осигуряване и опазване на психическия и физически комфорт 
на децата 
Откриване на индивидуалните интереси и таланти на всяко 
дете и развитието им 
Взаимодействие с родителите, защото заедно можем: 
Да се трудим 
Да играем 
Да учим 
Да се забавляваме 
Повишаване на квалификацията, участие в семинари, курсове, 
обучения, работа по проекти. 
 



“Латинка” и аз: 



“Латинка”и аз 


