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Коя съм аз?
- Директор на ДГ “Братя ГРИМ”, гр. Шумен
- Магистър «Предучилищна педагогика», «Социална администрация»,
«иккономика и упрвление на бизнеса»
- Доктор по управление на образованието
- Първа ПКС
- Etwinning посланик
- хоноруван асистент към ШУ «Еп.К.Преславски»
- Повече от 15 проекта «Еразъм+»
- Над 50 публикации и др.
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Почти всичко е с връзка към
европейските проекти

Началото:
През 2006 – случайно открих etwinning
от 2007 до 2009
Първи проект – номиниран за приз на годината, европейски знак за качество,
Първа подготвителна визита,
Първи проект „Коменски“,
Първа индивидуална квалификационна форма,
Първо домакинство на учебна визита,
Първо участие в учебна визита,
Първи асистент по „Коменски“ / общо 5/...

Не всичко е цветя и рози...
Първият и вторият ни проект не бяха одобрени, после
имаше и много други такива,
Не знаех английски,
Не знаех можем ли да представим качествен продукт на
запазни партньори,
В екипа нямаше хора с работен английски,
Бедна остаряла материална база,
Никаква техника,
Без опит в международен екип и др.

Започнахме:
Първото писмо с речник и учебник за 2 часа ,
Организирахме общи уроци по английски език за учителите/ 1 и 2 ниво/,
Имахме 5 Асистента Коменски от Италия, които преподаваха и на учителите английски и
италиански /сега пак има възможности/,
Всичко добро видяно прилагахме,
Съпоставяхме се и предлагахаме нашите добри практики,
Въпреки, че работихме по програма „Стъпка по стъпка“ в центрове в за дейност,
реорганизрахме постоянно динамична интерактивна среда,
Поставихме си стратегичски цели за модерна, европейска градина с новаторски дух,
Бавно обновявахме материалната база.

Благодарение на видяното се вдъхновихме
и успяхме да направим:
Първото домакинство на учебна визита в детска градина по темата ИКТ,
Купихме си първата в града портативна интерактивна дъска,
Направихме първия и единствен досега музей на детската градина, посетен от
представители на 17 европейски страни,
През 2009 направихме първия ИКТ център в детска градина със скромните два
компютъра, два лаптопа, проектор, интерактивна дъска и два таблета,
След два проекта за партньорство се престрашихме да бъдем координатори,
Започнахме да представяме и пред колеги своя опит /правим го постоянно!!!/,
Заедно с Община Шумен участвахме и в регионално партньорство и т.н.

Към днешна дата:

Имаме над 15 проекта за партньорства / УЦЖ и
„Еразъм+“/,
Участие в две регионални партньорства с Община
Шумен,
Четири проекта по КД1,
Две домакинства за наблюдения,
Над 50 проекта в eTwinning / не пропускайте тази крачка
и възможност- инстраскул,национални и
международни!/,
Пет международни събития, инициирани по наша
иницатива,
Приятели и партньори в почти всички европейски
страни,
Иновативна градина /МОН 2020/ и др.

Общата стойност на тези проекти е над 250 000
евро – квалификация, дейности, материали, база.

„Еразъм+“ е
гъвкава – по
извънредната
покана във
връзка с Ковид19
ние спечелихме
проект:
Поемаме нови
предизвикателства!

2021-2022
Партньори от детски градини, училища, НПО, музеи, асоциации.
От Шумен ДГ “Братя Грим“, ДГ „Светулка“ и Регионален исторически
музей“
България, Гърция, Португалия, Испания, Кипър, Италия партньори
Пример за сътрудничество между различни институции!

Изкуства, музеи,
дейности на
открито и учене“
Да се апробират работещи
и приложими практики за
учене на открито и в музея
като по-безопасна среда и
по-интересне и
интерактивен начин на
преподаване.

-Интелектуални продукти- наръчник и уебсайт
Още: видеоканал,
курс по КД1

Щастливи и
мотивирани
служители

Защото никоя квалификация в България няма да
Ви даде,това което дава „Еразъм+“ – знания,
опит, откривателства.

Благодарение на „Еразъм+“ :
- научих работно английски език /Б1/,
- работя свободно в международна среда,
- квалифицирана съм по редица теми като управление на
образованието, фасилитиране, работа в екип, общуване, които са
важни за работата ми,
- опознах Европа като култура, традиции не само в
образованието, но и като цяло,
- научих се да съм по-толерантна, по-свободна в мисленето и
мечтите, по-отворена за новостите, по-компромисна и
диалогична,
- постоянно научавам най-новото от педагогическите парктики,
което ме интересува
Всичко това за 15 години ме направи съвременен, европейски
ориентиран със самучивствие гражданин и специалист.

Същото се отнася и за екипа на
детската градина
- Мотивирани, със самочувствие, използват най-новото и модерното в практиката,
- проактивни и инициативни, в голяма степен готови за делегиране на права и
задължения, отговорни, екипни, диалогични, толерантни.
- развили са зависимост от участие в проекти, защото това ги зарежда.

Благодарение на проектите:
Осъвременихме много материалната база интерактивни дъски, таблети, хромбуци, тъчмаси,
роботи, роботизирани играчки и др.
- заложихме много на ученето на открито в баланс с
ползването на ИКТ- затова имаме 4 големи и три
малки открити класни стаи,
- направихме своя програмна система, в която
използваме наученото и надграждаме – Стъпка по
стъпка, Монтесори, Валдорф, проектно-базирано
учене и др.
-изпълнихме всички цели в предходната ни
Стратегия благодарение на работата по „Еразъм+“.
- въведахме почти ежедневно STEAM обучнието,
предстои „1:1“, „Лего“.

Нашата гордост –
след посещения в
Естония и обмен
на добри
практики

Детски център за здравеминарелни вани за крака, инфраред
и билкова сауна и солна стая

Мобилностите:
В очите на много хора мобилността е пътуване с куфар на туризъм
/ДАЛИ?/– в действителност те се предхождат и следхождат от
сериозна работа. „Еразъм+“ не финансира разходка.
По време на мобилност- има около 6 часа работа в група
И да, има и културна програма, защото тя е в основата на
опознаването на народите в Европа, но тя е около 25% от времето
по време на срещи, / ФБ помага за формиране на мнение!/
Имаме селекционна процедура, независимо за КД1 или 2 –
учителите получават информация и кандидастват, с ангажимент
за прилагане и разпространение. Насърчаваме участието на
младите, но и на всеки, според уменията, нуждите и интересите.
Да, това е пътуване към знанието, толерантността и
приятелството!

Партньорите
са късмет

В заключение, „Еразъм+“ е:
- вдъхновение,
- възможност,
- приключение,
- приятелство,
- надграждане,
- опознаване,
-саморазвитие,
-Бъдеще!

Независимо в каква организация
работите:
„Еразъм+“ дава бенефити, както за Вас
като личност и професионалист, така и за
институцията. Заедно с това повишава
качеството на сферата, в която работите,
с добавена европейска стойност.

Благодаря Ви за вниманието!

