
             Портфолио 
I. За мен 

Име, презиме/ фамилия:  

Веселина Минчева Никова 

Заемана длъжност: Директор 

Институция, в която работя:  

ДГ „Мир” с. Айдемир. 

Образование и квалификация: 

 ШУ ”Еп. Константин Преславски“ гр. 
Шумен - специалност: Предучилищна 
педагогика. 

3. Квалификация:  

 V професионално-квалификационна степен – свидетелство от СУ „Св. Климент 
Охридски“; 

 IV професионално-квалификационна степен – свидетелство от СУ „Св. Климент 
Охридски“. 

4. Сертификати:  

 Общински педагогически четения „Водим бъдещето за ръка“; 

 Обучение „Иновации в общуването между детската градина и семейството“; 

 Квалификационен семинар-практикум „Ранно детско образование в 
предучилищна възраст“; 

 Обучение „Методи за отдиференциране на хиперактивност и дефицит на 
внимание от други емоционални и поведенчески нарушения, обучителни 
трудности“. 

5. Удостоверения: 

 Професионално обучение по компютърна грамотност; 

 Обучение по образователно направление „Физическа култура“; 

 Квалификационен курс-тренинг по специализирана програма „Холистично 
еволюционно възпитание и образование“; 

 Обучение „Законът за предучилищно и училищно образование – 
предизвикателства и възможности в управлението и развитието на 
образователните институции“. 

 Обучение „Методически насоки за изготвяне на програмна система за развитие 
на детската градина по образователно направление „Български език и 
литература”. 

 Обучение „Здравословни и безопасни условия на труд на работодателите от 
системата на БТПП“; 

 Обучение „ИКТ в образователния процес. Инструменти за създаване на 
интерактивни образователни ресурси“; 

 Обучение „Трудово-правни отношения в образованието“. 

4. Участие в национални проекти и програми: 



 Участие в ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007-
2013 г.“ 

 Разработен и реализиран проект на тема: “ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА за децата“, 
2014 г. 

 Реализиран проект по Национална програма „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“ - 2013 
г. 

 Реализиран проект по Национална програма „ С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“ - 2014 
г. 

 Реализиран проект по програма на ПУДООС „Природата е моят дом“ – 2019 г. 

5. Поздравителни адреси 

 Поздравителен адрес – 2014 г.  

 Благодарствен адрес – 2015 г. 

 Поздравителен адрес – 2017 г. 
 

Професионален опит: 
Общ трудов стаж: 39 години, от тях педагогически стаж - 39 години.  

ЦДГ с. Босна, общ. Ситово - директор -14 г. 

ЦДГ „“Щастливо детство“, гр. Силистра – 5 г. 

ЦДГ „Иглика“, гр. Силистра – 9 г. 

ЦДГ “Добруджа“, гр. Силистра  - 6 г. 

ДГ „Мир“ - с. Айдемир, общ. Силистра - от 2016 г. 

 

Моята философия: 
„Трябва ли винаги да учим децата си с книги? Нека първо да ги научим да гледат към 
звездите, да се възхищават на слънцето и планините. Нека ги запознаем с дърветата, с 
пеперудите и цветята. Да събудим у тях възхита и възторг към цветята на живота и едва 
тогава те ще се научат да мислят. А щом започнат да мислят, ще започнат да питат. Тогава 
им дайте книга“.                                                                                               

Дейвид Полис 

» Всичко се случва добре, когато се вложи мъдрост, вяра и професионализъм. 
» Децата и родителите могат да бъдат наши партньори, когато у тях се изгради 

траен интерес към детската градина и осъзнаят важността и значимостта на 
възпитанието на децата в първите седем години. 

» Партньорството с всички заинтересовани институции е добра перспектива за 
развитие на детската градина и превръщането ѝ в желана територия за всички 
деца. 
 

Моята визия за развитие на детската градина 
Утвърждаване на детската градина като желана територия за всички деца, 
осигуряваща им равен шанс и качествено образование, чрез прилагане на традиции 
и модернизация на процесите. 



Мисията ми като ръководител на детската градина: 
 Да подкрепям и вярвам в потенциалните възможности на всяка дете, като 

създавам предпочитана среда за неговото израстване и подготовка за 
справяне с предизвикателствата на времето. 

 Откриване и развиване на потенциала на всяко дете. 
 Мотивиране на учителите да реализират в най-висока степен педагогическите 

си умения. 
 Стимулиране, подкрепа и информираност на родителите за значението и 

ролята на детската градина за пълноценното развитие на детето в 
предучилищна възраст. 

 

Визия за детската градина: 
 Отдаваме на всяко дете обич, уважение, избор и така го правим щастливо, 

защитено, разбрано и подкрепяно. 
 В ДГ „Мир“ детето учи играейки, изследва света, експериментира, 

взаимодейства и във всеки един момент е център на педагогическо 
взаимодействие. 

 Чрез екипа от професионалисти развиваме и обогатяваме детските 
компетентности, разчитайки на потенциала на всяко дете. 

 Ние сме партньори със семейството, което намира при нас подкрепа, 
сътрудничество и компетентна педагогическа информация. 
 

II. Контакти: 
E-mail: odz_aidemir@dbv.bg 

Tel: + 359897368228 

 

 


