
АВТОБИОГРАФИЯ  

 

 

  
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Име  РАШЕЕВА ГАЛЯ ВАСИЛЕВА 

Адрес  ЖК”ТРАКИЯ”БЛ.213, ВХ.Г, ЕТ.5, АП.13, ГР.ПЛОВДИВ, ПК 4023, БЪЛГАРИЯ 

Телефон  0889 511611 

Факс   

E-mail  galqrasheeva@abv.bg 

 

Националност  българка 
 

Дата на раждане  30.01.1954 ГОД. 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  от 24.09. 2002 год.  

• Име и адрес на работодателя  СОУ „Любен Каравелов”,гр. Пловдив 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Старши учител по психология и логика, етика и право, философия, свят и личност, 
биология и здравно образование,човекът и природата, педагогически съветник. 

• Заемана длъжност  от 15. 09.1986 до 2000 год. 

• Основни дейности и отговорности  МУЦТПО гр.Пловдив – преподавател по биотехнологии и генно инженерство 

                                                                       от  01.12.1982 до12.03.1984 год, 
                                                                   Институт по интродукция на растителните ресурси гр. Садово- специалист биолог                          
                                                                       от 1.09.1978  до 30.11.1982  
                                                                    ОУ с. Мраченик , обл.Пловдивска - учител  по биология                                             

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  2002 - 2005 год. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 философия, психология 



• Наименование на придобитата 
квалификация 

 магистър по философия,магистър по психология 

 

 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 1973 - 1977 год. 

ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив 

магистър по биология 

 
   30.11.2007 год. 
   Тракийски университет Стара Загора 
   Свидетелство за Първа професионално – квалификационна степен 
   07.04 2006 год. 
   Национален Педагогически Център – София, Удостоверение за завършено 

                                                                     обучение за учебен предмет „Човекът и природата”  
 26.03.2006 год. 

Национален Педагогически Център – София, Удостоверение за завършено  
обучение за ”Базови и специфични компютърни умения за учители” 
м. септември,2009 год. 
Сдружение”Гаврош”, гр. Варна – Обучител по превенция на сексуалното  насилие над деца.                                                  

 2008,2009 год. 
Център за опит и идеи „Salve” тренинг – обучения: Интерактивни методи в педагогическата практика;                         
Създаване на позитивна среда за учене в училище. 04.07.1990 год. 
Институт за усъвършенстване на учители -  Ст. Загора 
Удостоверение за Втора професионално – квалификационна степен 
Сертификат за участие във дискусионен форум: „Проблеми и алтернативни подходи при деца със СОП” 
Детски терапевтичен център „Слънчице” съвместно с болница Медлайн, 23.10.2010 г., гр. Пловдив. 

07.2010г  
Участие в национален семинар „Достъпно и качествено обучение за деца и младежи със специални 
образователни потребности.,Пловдив 

12.11.2010 г  
Регионално обучениие по проект „Училище без дискриминация”. Европейска        комисия за защита от 
дискриминация., гр. Пловдив. 

16.03.2011г.  
Сертификат по дигитална компетентност на тема: Онлайн социални умения по проект „ИКТ в 
образованието” Ниво: Базово..,МОМН. 

 07.11 – 08.11.2011г.  
Удостоверение по ключова компетенция: Трудови, социални и осигурителни права. Конференция на 
Независимите синдикати  

 11-12.12.2012г.  
Удостоверение от обучителен семинар – тренинг на тема: „Актуални проблеми в съвременното 
българско училище”,. 

 24.10–18.02.2012г. 
Сертификат по дигитални компетентности. МОМН, МГ ”Акад. К.Попов” – Пловдив. 

 12.03 – 17.03., 18.06.- 22.06.2012г.  
Удостоверение ”Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници” 
СУ”Св.Климент Охридски” 

 4.06 – 6.06.2013г.  
Сертификат”Да комуникираме Европа заедно” Европейска комисия в България 

 17.06 -21.06.2013г.  
Алгоритъм за индивидуален подход в консултанската дейност” СУ”Св.Климент Охридски” 

 27.06.2013г -40 часа  
 Сертификат за работа с деца и ученици от малцинствени групи по проект „Образование без граници” 
Опративна програма ”Развитие на човешките ресурси” 

 14.10 – 16.10.2013г.  
Удостоверение Методика за оценака на риска от повторно извършване на противообществени прояви от 
малолетни и непълнолетни. Наказателно – правна защита на децата.Община Пловдив – ОКБППМН. 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Придобити в жизнения път или в 

професията, но не непременно 
удостоверени с официален документ 

или диплома. 



 03.02 – 07.02.2014 г.  
Сертификат „Обуюение на педагогиюеските специалисти за прешенцич на уюилищното насилие, 
агресията и други негатишни прояви”.  МОН  гр. София  

 13.12 – 14.12.2014 г.  
Сертификат  „Нрашстшени аспекти на комуникацията”. изд. „Наука и знание” гр. Пловдив 

 05.11 – 07.11.2014 г.  
Удостоверение  „Интерактивни подходи при работа с деца”   ЦПКОП гр. София 

 26.09 – 28.09.2016 г.  
Сертификат „Усвояване на умения за екипен подход за работа, обучение в прилагане на механизма за 
противодействие на училищния тормоз”.  МОН  гр. София 
 
 
 
 

 

МАЙЧИН ЕЗИК  български език 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
   

  РУСКИ ЕЗИК                       АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

• Четене  добро                           основно 

• Писане  добро                           основно 

• Разговор  добро                           основно 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 

хора в интеркултурно обкръжение, в 
ситуации, в които комуникацията и  

екипната работа са от съществено 
значение (например в културата и 

спорта) и др. 

  

Психолог- консултант към Изпълнителна агенция „Социални дейности” на Министерството 
на отбраната”,гр. Пловдив, 2008-2010 год. 

Психолог – консултант към РПК НАРКООП, Пловдив –  2008-2013 год. 

Психолог – консултант към „МЕДИКУС-2001”ЕООД, Пловдив.2013г. 

 

 

     Автор на експериментални учебни програми за 9-ти и 10-ти клас: ”Основи 
на генетиката,селекцията и генното инженарство” и „Биотехнологии” 1988 - 
1990 год. 

    Участник в Международна Научна Конференция с публикации в  свитък: 
„Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в 
ЕС”, том 4, Педагогика ,изд. „Съюз на учените”Ст. Загора,,2008 г..Публикувани 
статии: „Мотивация за учене при ученици в горна училищна възраст”,  
„Структура на мотивацията и мотивите за учене”. 

25.06 – 26.06.2013г. Участие в Национална конференция с тема:”Скаутски 
лагер с ученици с различен етнически произход по проект проект 
„Образование без граници” – добра практика за формиране на етническа 
толерантност”.Център за междуетнически диалог и толерантност „АМАЛИПЕ” 

В. Търново 

 Работа по спечелен проект по европейски програми: 
                    - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към  Европейски социален Фонд 2007-2013 г.-
проект:„:Заедно работим днес за да     успеем утре ”- клуб „ Природолюбители ”                               

Работа по спечелени проекти по Национална програма:  
   - „Училището – територия на учениците” 2009-2010г., модул „Ритуализация на училищния живот” – 
Изработване на училищни униформи. 

                    - „Оптимизация на училищната мрежа” 2010, мярка´”Без свободен час”. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация,  управление и 
адмистрация на хора, проекти и 

бюджети в професионалната среда 
или  на доброволни начала (например  
в областта на културата и спорта) 

у дома и др. 

 

 

  

  



                    - м. февруари 2012-2014 г. Проект „УСПЕХ” по Оперативна програма,”Развитие на човешките ресурси”, ИИД 
„Предприемачество”, секция „Искам да успея”.,”Трудният диалог в училище”, Градинарско студио и екология” 
                    -2012-2013г. Проект „Образование без граници” клуб ”Форум театър” по  Опративна програма ”Развитие на 
човешките ресурси” 
                   Удостоена със Сертификат от Община Пловдив,Дирекция „Образование и наука” за участие в общинския етап 
на Националната конференция „Училището –  желана територия на ученика.” 2008г. 
                   Удостоена съм  със значка на гр. Пловдив 2010г. като  учител  на годината. 

 
 

 

добри компютърни умения /Word, PowerPoint, Excel, Internet/ 

 

 

 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и 

др. 

 

 

Добър организатор на сценарии за празници, фото-изложби. Добити компетенции при 
работа с ученици като педагогически съветник. 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 

 КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ НА ПРОБЛЕМНИ УЧЕНИЦИ И РАБОТА С РОДИТЕЛИ/ 
УЧИЛИЩНО И СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ/. МНОГО ДОБЪР МОТИВАТОР. ПРАКТИЧЕСКИ  НАСОКИ НА 

УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 не ползвам МПС, притежавам Свидетелство за управление на МПС. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 

 


