
Кипра Василева Купенова-Глушкова
Аз имам минало, което е богато на спомени. Имам настояще, което е истинско 

предизвикателство пълно с приключения. Имам щастието да прекарвам дните си с 
бъдещето! Аз съм учител … и всеки ден благодаря на съдбата за това!
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УЧИЛИЩЕ

НУ"Св. Паисий Хилендарски"

КЛАСОВЕ

подготвителна група

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Музика, 
Конструиране и технологии, Физическа култура

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

Ръководител на Общинска лятна школа по изобразително и приложно изкуство през 2017 
и 2018 г.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ



Участия в различни изяви на училищно, градско и общинско ниво.Участие с рисунки на 
тема:"Моят любим национален герой"в Конкурса по превенция на наркоманиите, 

организиран от Община Благоевград.Участие в Областен конкурс за народно и приложно 
изкуство"Направи добро за Коледа"-гр.Петрич

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

СОУ

Година на завършване - 1992 г.

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Професионална гимназия по електроника и енергетика, гр. Банско

 Средното специално образование-  1996 г.,специалност" Промишлена електроника"

МАГИСТЪР

Инженер по електроника и Магистър Предучилищна педагогика

Технически университет - София - 2001г. , специалност Електронно медицинско 
уредостроене

МАГИСТЪР

Предучилищна педагогика

ЮЗУ"Неофит Рилски" - Благоевград - 2015 г., специалност Предучилищна педагогика



Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

Учител на подготвителна група в училище

Работя с деца от 5-6, 6-7 годишна възраст.Това е периодът на цялостното израстване на 
детето като личност. Старая се винаги под формата на игра децата  да усвоят 

положителния опит и да постигнат компетенции, необходими за обучението в училище и 
в живота като цяло.

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Умения за работа  в екип.Умея да ценя личното достойнство на другия и да зачитам 
неговите права. Умения за носене на отговорност, за преодоляване на трудности и за 
решаване на проблеми.Способност за предаване на опит. Умения да съм позитивна, 

създаваща позитивна среда около себе си, креативна,инициативна, адаптивна, 
дисциплинирана, лоялна.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Преките ми задължения като учител налагат организиране и ръководене на учебно - 
възпитателната работа в групата.



ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Умения за работа  с Microsoft Offise / Word, Power Point / придобити в пряката ми работа и в 
свободното ми време. Работа с офис техника и с мултимедия.

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Възприемам  детето като ценност. Старая се да откривам  детската индивидуалност в 
груповата общност. Прилагам педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми. 

Организирам осигуряваща среда, стимулираща детската активност и 
развитие.Диагностицирам детското развитие

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Притежавам добри артистични и режисьорски умения. Умея да създавам  сценарии и да  
реализирам  класни тържества.

Квалификации и обучения
00/00/0000

V професионалноквалификационна степен  -  2016 г.  Департамент за информация и 
усъвършенстване на учители СУ " Св. Климент Охридски"-  София IV 

професионалноквалификационна степен - 2018 г. Департамент за информация и 
усъвършенстване на учители СУ " Св. Климент Охридски"-София 

СЕРТИФИКАТ

00/00/0000



Интегриране на технологиите в образователния процес ( 1 кредит, 2021 г.)

СЕРТИФИКАТ

00/00/0000

Технологии за STEAM образование ( 1кредит, 2021 г.)

СЕРТИФИКАТ

00/00/0000

Иновативни методи в обучението / 2017 г., 1 квалификационен кредит/ Теории и практики 
в светлината на новостите в системата на предучилищното образование / 2018 г., 1 

квалификационен кредит / Облачни технологии - Офис 365 / 2018 г., 1 квалификационен 
кредит /Иновативно училище / 2019 г., 3 квалификационни кредита/

СЕРТИФИКАТ

00/00/0000

Новости в Закона за училищното и предучилищното образование / 2015 г.Фасилитатор на 
семейната грамотност / 2018 г. /

СЕРТИФИКАТ

00/00/0000

Образователни стратегии, интерактивни методи за стимулиране речевата активност у 
детето / 2016 г. / Въведение в изследователския подход в математическото образование / 

2017 г.
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Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Създаване на атмосфера на уважение, обич и доверие;  Качествено и образно 
преподаване на достъпен и разбираем език; Фокусиране върху индивидуалните 

потребности на децата в процеса на учене; Откриване на силните страни на детето и 
тяхното надграждане; Мотивиране и стимулиране на децата да творят, да учат и да се 

развиват;

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ



С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички деца от групата чрез – 
фронтални групови и индивидуални занимания и да накарам всяко дете да се чувства 
специално. Старая се да използвам материали за работа съобразно възможностите и 

уменията на децата. Дидактичните, подвижните и музикалните занимания осигуряват по-
благоприятна обстановка за учене чрез игра. Важно условие за усвояване на знания и 
умения е детето да види и да усети. Затова помагат наблюдението, демонстрацията, 

елементарните опити. За развитието на нагледно-образното и логическо мислене могат 
удачно да се използват разказът и беседата, както и уроците на открито. 

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Държа на здравата връзка учител-дете-родител. Затова освен родителски срещи, 
консултации с родители, индивидуални разговори провеждам и съвместни празници и 

мероприятия с родителите( изработване на сурвачки и мартенички,Ден на Християнското 
семейство, Седмица на четенето, Седмица на бащата),съвместно посещение на близки 
местности и селища, провеждане на спортни дейности.В работата си с колегите, търся 

ценното във всеки от тях, държа на хармоничните отношения и приемствеността 
помежду ни, целейки създаване на благоприятна и носеща резултати обстановка за 

работа.В работата си с децата се стремя да бъда не само тяхната учителка, но и приятел. 
В тази крехка предучилищна възраст те са толкова чувствителни, уязвими и плахи. 
Подхождам чисто родителски като се опитвам да разсея страха, несигурността и 

притеснението, защото само тогава детето може да покаже себе си.

УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ

1.Рисунки на деца от моята група, публикувани в сп. Бърборино2.Групова награда за най- 
нестандартна мартеница3. Медали от Областния конкурс по народно и приложно 

изкуство"Направи добро за Коледа", гр. Петрич4.Грамота за отлично представяне на 
Национален детски конкурса"Моята картичка за мама" на издателство Просвета



УСПЕХИ НА УЧИТЕЛЯ

 Безспорно постиженията на учителя са успехите на неговите ученици. Не само учителят 
мотивира и амбицира учениците. Те също провокират учителя за нови и нови общи 

постижения.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

 Да посещавам курсове и обучения в областта на предучилищната педагогика Да 
използвам други иновативни методи на обучение Да провокирам интереса на децата.Да 
окуража и убедя децата да бъдат себе си, да вярват повече в способностите си и да се 

гордеят със своите постижения.В рамките на философията за "учене през целия живот" 
всеки човек, независимо от професионалната област, не трябва да спира своето 

саморазвитие.  

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Обичам да работя с децата и това е едно от нещата, което ми дава сили и ме мотивира за 
постоянно повишаване на квалификацията ми и усвояване на нови компетентности. 

Създаването на провокативни и различни ситуации спрямо децата, развиване на 
умението им да мислят и решават казуси е моя мисия. Мислещите деца стават можещи и 

имат умения за адекватно приспособяване в социалната среда. Изграждането на 
приятелски отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя е верния 

път за постигане на високи и качествени резултати в работата. Изграждането на 
позитивна среда, в която децата и родителите да се чувстват спокойни и уверени, че се 

предлага най-доброто за тях им дава положително отношение към професията на 
учителя.


