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М

Марияна
Костадинова,
е важна част
от работата на
добрия
мениджър.
Допълва, че
това
е
изследване на
нови идеи и нови проекти, нови технологии
и техники, както в образованието, така и в
останалите сфери на живота. В резултат на
непрестанното търсене и развитие д-р
Костадинова се чувства уверена и в крак с
времето, а стремежът да го изпреварва й
носи успехи в професионалната кариера.
Една от успешните й дейности е
проектната дейност на национално и
международно ниво. Като дългогодишен
директор има богат и безценен опит в
работата с проекти по Програма за
образование на Европейския съюз, с
партньори от почти цяла Европа – Италия,
Македония, Гърция, Белгия, Франция,
Турция, Англия, Испания, Финландия,
Австрия, Латвия, Швеция, Румъния,
Унгария, Полша, Чехия, Португалия. Три от
проектите са наградени за качествено
изпълнение. Тези проекти са публикувани в
изданията на годишните компендиуми за
европейско
образование.
Проектната
дейност е движещ фактор за изграждане
имиджа и просперитета на детската градина.
Това помага за усъвършенстването не само в
професионален, а и в личен план.

арияна Костадинова е родена и живее
в град Гоце Делчев. Завършва висше
образование, специалност „Предучилищна
педагогика“ в Югозападния университет
„Неофит Рилски“. Защитава докторска
дисертация под научното ръководство на
доц. д-р Димитър Кръстев Димитров –
Мастера.
Стартира кариерата си като детски
учител и натрупва богат педагогически
опит. Години по-късно заема поста
директор на детска градина „Джани
Родари“, където
създава модерна,
съвременна
образователна
среда
и
изгражда добър екип от професионалисти.
Творчеството е една от водещите цели
в нейната работа. Винаги се старае дадена
идея да превърне в проект с неговото ново
и актуално звучене. Всичко постига с много
желание, труд, находчивост и екипна
работа.
„Екипът е много важен. Това са
съмишлениците, с които ще постигнеш
поставените си цели. За да се превърнат
хората в твои съмишленици, е важно да
ги мотивираш. Добрият екип е като един
добър отбор. Директорът – мениджър е
част
от
отбора“,
споделя
д-р
Костадинова.
За 22 години работа като директор
утвърждава няколко важни принципа,
които помагат на целия екип. Първият и
най-важен е личното човешко, топло
отношение, грижата за здравето на децата
и семействата. Новаторството, според
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Оценка
и
признание
за
постиженията й в работата са присъдените
редица грамоти, плакети, сертификати и
отличия, а доказателство за творческия й
стремеж са множеството авторски текстове.
Някои от тях са:
- „Знам и мога: Интерактивни игри за малки
и големи“ (методическо помагало), София
2015.
- „Развитие на самоконтрола като основен
компонент на личностната готовност за
училищното обучение при 6-7 годишните
деца, чрез компютърни игрови технологии“
(монография);
- „Когнитивна дейност и внимание“;
- „Развитие на звуковата компетентност при
5-6 годишните деца, чрез компютърен
игрови модел“;
- „Новите информационни технологии в
игровата дейност на детето. Компютърната
игра: блоково, модулна структура и
интелектуален интерфейс“;
- „Компютърът в детската градина“;
- „Аспекти на личностната готовност за
училищно обучение“;
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- „Да направим нещо за нашата планета
земя“;
- „Интерактивни методи в съвременното
образование“ и други.
Д-р Костадинова участва в много
научни национални и международни
научно-практически
форуми
и
конференции.
Удостоена е два пъти с почетно
отличие
„Неофит
Рилски“
от
Министерството на образованието и
науката.
През годините продължава да
поддържа добрите си професионални и
научни взаимоотношения с педагозите от
Югозападния
университет
„Неофит
Рилски“ – „школа, която дава добра
възможност за професионално развитие“.
„Това са хора, част от които са
били мои преподаватели, с които
успешно контактувам, обменям идеи и
опит”, споделя Марияна.
Нейното мото е „Човек е толкова
голям, колкото са големи мечтите му“.
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