
Портфолио  
на  

Петя Тихомирова 

Керемедчиева –  

 
СТАРШИ УЧИТЕЛ  

в  

ДГ “АЛЕН МАК” 

гр. Горна 

Оряховица 



АВТОБИОГРАФИЯ: 

 Родена съм на 14 април 1982 г. в гр. Плевен. 

 Настоящ адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Марин Дринов“ №15 

 Тел.: 0885731217 

 Е – mail: k.radi@abv.bg; Keremedchieva@alen-mak.com 

 Facebook на група Пчеличката Мая - 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022095038271 

 Образование:  

 През 2000 г. съм завършила средно образование в ТЕТ „М. В. Ломоносовов“, 

гр. Горна Оряховица със специалност – „Съобщителна техника“; 

 През 2004 г. съм завършила висше образование в ВТУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ със специалност бакалавър – „Български език и История” 

 През 2014 г. съм завършила магистърска степен “Предучилищна и начална  

училищна педагогика“. 

 Натрупан педагогически стаж – 7 години към 01.10.2019г. 

 Детски учител в ДГ „Ален мак“, гр. Горна Оряховица – 1година и 7 месеца 

 Детски учител в ДГ “Елена Грънчарова” гр. Горна Оряховица – 1 месец 

 Детски учител в ДГ „Първи юни“, гр. Горна Оряховица – 2година и 6 месеца 

 Детски учител в ДГ „Ален мак“, гр. Горна Оряховица – 1година и 9 месеца 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ: 

 Компютърна грамотност: 

 Завършен едномесечен курс н Регионална библиотека 

гр. Велико Търново – Основи на компютърните 

технологии с използване на Windows, MS Office пакет, 

Word и Excel. 

 Чуждоезиково обучение:   Завършено средно 

образование със засилено обучение по Английски език 

 

 



УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ И КВАЛИФИКАЦИИ: 

Международни Образователни Проекти: 

Участие в Проект „Коменски“ – „ ИЗКУСТВОТО - 

СВЯТ БЕЗ ГРАНИЦИ“– през 2014 г. 

Участие в проект по програма „Еразъм” + - Ключова 

дейност 2 – „Да празнуваме заедно”2016/2018г. 

    Национален проект в etwinning платформа 

на тема:”Аз съм българче обичам…” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

СТЕПЕН 

 

V ПКС през месец октомври 2016г. 

 

IV ПКС придобита 06.11.2017г.  

 

 III  ПКС  придобита на 15.07.2019г. 

 

 
 







Външна квалификация:  

 
 „ Методика на обучението на децата и учениците по БДП в детската 

градина” – 18.12.2014г.  

„Методика на обучението на децата и учениците по БДП в детската 

градина” и „Комисии по БДП” – 25.11.2016г. Удостоверения и получени 

кредити 2 за участие в семинара.  

„ Създаване на портфолио на деца от предучилищна възраст” – 26.11.2016г. 

Удостоверение за участие в курс с присъдени 0,5 квалификационни кредити.  

Участие в X-та научно-практическа конференция :„Водим бъдещето за 

ръка” , Велико Търново 2017г. с доклад и презентация на тема: 

„Традициите в съвремието и как заедно можем повече” -  Мини проект: 

„Бабо, научи ме – бабо, покажи ми!” – присъден 1 квалификационен кредит 

11.09.2017г. – „7 Национално - образователна конференция –

Envision„Иновативни решения за интегриране на информационните 

технологии в българското образование” – обучител НИМЕРО – ООД  

 



“Акценти в ДОС за приобщаващо образование. Подкрепа за равен достъп до 

качествено образование и за развитие на потенциала на всяко дете и ученик”  - 

17.02.2018г – 18.02.2018г 16 часа , присъдени 1 кредит 

Внедряване и използване на съвременни ИКТ средства в 

образователния процес. Формиране на дигитална компетентност – 

присъден 1 квалификационен  кредит 

„Най- новите  информационни технологии в процеса на обучение” - 

Петя Керемедчиева - присъден1 квалификационен  кредит 

“Ранно оценяване на риска от проблеми в развитието и обучението на 

тригодишни деца със скрининг тест” - присъден1 квалификационен  кредит 

“Лесни стъпки в приобщаването – предизвикателствата на общата подкрепа” - 

присъден1 квалификационен  кредит 

“Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с 

хиперактивни деца и ученици” – присъден 1 квалификационен  кредит 

Участие в конференция с доклад и презентация проведена в гр. 

Русе XII –та национална научно-практична конференция „Водим 

бъдещето за ръка” 15.04-17.04.2019г. на тема: „Взаимодействие между 

детска градина – родители – Общински институции за възпитание и 

обучение на деца от 3 до 7 години!” 

„Развитие на компютърни и дигитални компетенции” – присъдени 2 

квалификационни кредита 

 

 

 

 



          Участие в конференция като слушател в гр. Шумен 

„Предизвикателствата на съвремието и качеството на 

образованието“ ,направление Приобщаващо образование 



Вътрешна квалификация: 

 
 

•„Class Dojo – по пътя на новите технологии” – 10.01.2017г. Не се издава 

документ и не са присъдени кредити.  

 

•„Приобщаващо образование” – 11.01.2017г. Не се издава документ и не са 

присъдени кредити 
 

•„В e-Twinning пространството. Видове инструменти и работа с тях” -

01.2017г. Не се издава документ и не са присъдени кредити 
 

•Добри практики между партньори по ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ – Ключова 

дейност 2 - Стратегически партньорства, сектор Училищно образование, 

Проект „Дa  празнуваме заедно“ – Турция. – 01.2018г. 

 

 



Награди: 
 

 Носител на Специалната награда на Председателя на Синдиката на 

българските учители в XX Юбилеен национален конкурс на СБУ „Учител 

на годината” – 2017г. 

  

 Награда „Неофит Рилски” – 06.2017г. 
 



.Участие на деца от групата в конкурси – 

описание, получени награди: 

 
 

•Групово участие и спечелена купа и грамота от IX Традиционен 

конкурс за мартеници „Пижо и Пенда” гр. Перник 15.03.2017 год. 

•Участие в Национален конкурс за детска рисунка в общ. Самоков: 

Ивайла Иванова, Диана Минчева. 

•Участие в конкурс за детска рисунка на тема”Ще достигнем до 

дъгата с боички и ръчички” – гр. Велико Търново за X Конференция 

по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка” 12- 14 юни 

2017 година. Участват: Боряна Стоичкова, Кристелина Сиракова, 

Кристина Петкова, Сияна Николова, Рая Мусева. 
 

•Участие в VI Международна изложба на рисунки на деца и младежи 

на тема „ Заедно” /”Together” в град Хивинкаа, Финландия. Участва 

Звезделина Христова. 
•Участие в конкурс за детска рисунка, организиран от една от  страните 

партньори по проект „Да празнуваме заедно” – Румъния на тема: WE ARE BIG 

WE ARE STRONG!"2018 

 



.Публикации на учители в педагогически 

издания – публикации: 
 

•Сп. „Дом, дете, детска градина” кн.3/2017 година май-юни – 

план-конспект на педагогическа ситуация по математика (трета 

възрастова група) – Петя Керемедчиева. 

•Сп. „Дом, дете, детска градина” кн.1/2018 година януари-март – 

тържество за втора възрастова група на тема “Забавлявам се, 

играя - накрая всичко зная!” - Петя Керемедчиева, Росица 

Христова 

•Сп. “Дом, дете, детска градина” кн.3/2018г. май-юни – 

Здравето – най-ценното богатство /  Петя Керемедчиева, 

Сребрина Каралиева  

•Сп. “Дом, дете, детска градина” кн.6/2018г. ноември-декември 

“Моето семейство “ -   Петя Керемедчиева 

•Сп. „Дом, дете, детска градина” кн.1/2019 година  “Бабо- 

научи ме, бабо-покажи ми!” -  Петя Керемедчиева 

•Сп. “Дом, дете, детска градина” кн.4/2019г. юли-август – 

“Моята детска стая”  /  Петя Керемедчиева 

 



МОИТЕ ЦЕЛИ КАТО ПЕДАГОГ: 

 Да създавам подходяща образователно – игрова среда за разкриване, стимулиране, 

развитие и изява на положителните качества и заложби у всяко дете, изграждане 

на детското самочувствие и самоопределяне. 

 Да планирам и организирам учебно – възпитателния процес, спазвайки 

изискванията на ДОС за съответната възрастова група, съобразно груповата 

динамика и индивидуалните особености. 

 Чрез прилагане на иновативни методи и технологии на преподаване да 

стимулирам развитието на творческото мислене, въображение и потенциал на 

децата. 

 Да създавам благоприятна атмосфера за запазване на психо – емоционалния и 

физически комфорт на децата в групата. 

 Да осигуря оптимална подготовка и адаптация на всяко дете за постъпване в 

Училище. 

 Открито и безконфликтно да общувам с родители и колеги с цел създаване на 

атмосфера на доверие и взаимопомощ за подобряване на предметно – игровата 

среда и качеството на учебно – възпитателния процес, както и адекватното му 

приложение в социалната среда.  

o Да повишавам квалификацията си и поддържам високо ниво на 

образованост, за да  бъда “АЗ” -  съвременният учител новатор и вдъхновител. 



КОМПЕТЕНЦИИ И УМЕНИЯ: 

 Умения за работа в екип. 

 Умения за организиране и провеждане педагогическа дейност в 

съответствие с нови документи и нормативни актове. 

 Умения за комуникация с родители и колеги. 

 Умения за работа в Национални и Международни проекти. 

 Компютърни умения за мултимедийна и тексто – обработка. 

 Умения за прилагане на разнообразни Изобразителни техники и 

похвати. 

 

 

 



ИНТЕРЕСИ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ: 

 Стремеж за обогатяване с нови идеи, нови практики и инициативи, свързани с 

предучилищното възпитание. 

 Активно участие в Проекти и курсове за квалификация и усъвършенстване. 

 Стремеж за кариерно развитие, съдействащо за усъвършенстване качеството на 

учебно-възпитателния процес. 

 Изобразително изкуство, художествена литература и музика. 

 Туризъм и спорт. 



БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ: 

 Да продължа заниманията с творческа насоченост чрез участието на децата в 

центрове за дейност за реализиране дейност по избор. 

 Участие в нови Проекти и курсове за квалификация и усъвършенстване. 

 

 



 

 
 

  

 

 

Предоставяне възможност на 

родителите да присъстват при 

провеждане на основни и 

допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие.  

Цели: 

1.Родителите да се запознаят с 

образователно-възпитателния 

процес в групата. 

2.Учителите да дадат правилни и 

работещи механизми за общуване 

между родители и деца. 

3.Създаване спокойна атмосфера, 

изграждане отношения на доверие 

и взаимопомощ между деца, 

родители и учители. 
  

Портфолио с празниците в групата /презентация/ 



МОТИВИРАНЕ И 

ПРИВЛИЧАНЕ НА 

РОДИТЕЛИТЕ ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ И 

ОБОГАТЯВАНЕ НА 

МАТЕРИАЛНАТА БАЗА 

Очаквани резултати:  

 По-добра среда за обучение и 

възпитание на децата.  




