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Проблемът е ЖИВОТЪТ

Въпросът е „Как да живея”

Отговорът е „Търсене на смисъла”

Цел: жизнена ориентация  като предпоставка за осмисляне на настоящето и бъдещето

Философията и психологията се явяват „Подходи към търсенето”

Философията е ключов момент в провокацията и мисленето на младите хора на 21 век.

Опитвам се да направя пътя на учениците интересен и вълнуващ, какъвто е и самият Живот.

Всяко поколение има своето призвание, и то винаги е едно и също:

„Да създадем себе си” и „Да обновим света” 

Проблемите са вечни и универсални, решенията временни и уникални.

Едно е безспорно – от векове човечеството се стреми към отговорите на въпросите за преодоляване на 

гнева, за любовта и състраданието, за действието срещу насилието, за установяване на траен мир между 

всички хора, за изграждане на единство в един реален свят.

Най-същественият елемент в този процес е създаването на възможност у младите хора да се вглеждат в 

себе си , да имат адекватна самооценка, която е израз на тяхната ценостна система.

Да правят успешни избори и да пътешестват сами в познанието, в технологиите и в живота.

Да осъзнаят, че: „Никой освен мен не е отговорен за моя живот“ и „Всичко постижимо е в ръцете ми“





Образование - дипломи



Образование - дипломи



Образование



Образование



2016 г.

I. Сертификат №4851 – работа с родители във връзка с 
осигуряване на приобщаващо образование на деца и 
ученици

II. ЗПУО – новости и предизвикателства



2017 г.

I. Удостоверение №1915-827 – Възможности на електронните учебни ресурси на Mozabook

II. Удостоверение №9386 – Самооценяване – процес на изготвяне на вътрешна оценка на 
качеството на предоставяното образование



2017 г.

I. Удостоверение за завършена обучителна програма Училище в облака: Въведение

II. Удостоверение за завършена обучителна програма Училище в облака: Общуване и 
организация



2018 г.

I. Удостоверение – Приобщаваща педагогика и приобщаващо образование

II. Удостоверение – Лесни стъпки в приобщаването  - отчитане в края на учебната 
година



2018 г.

I. Удостоверение – Радикализация и тероризъм – превантивни действия и реакции на 
училищния персонал и учениците

II. Удостоверение – Училище в облака – създаване на съдържание



2019 г.

I. Удостоверение – Приобщаващо образование и 

психологическа грижа за ученици със СОП и ученици в риск



Основна цел на работата ми е подпомагане на психичното развитие и здраве на децата, 
подпомагане на професионалния им избор и адаптирането им към образователната и социалната 
системи.  

Като Педагогически съветник ежедневно изпълнявам следните функции: 

Диагностична – диагностициране на входните нива на учениците, диагностициране на 
интелектуалните затруднения, на личностната и поведенческата сфера, идентифициране на 
учениците със специални образователни потребности и на надараните ученици.  

Консултативна – индивидуално консултиране на ученици относно тяхното поведение, психично, 
личностно и интелектуално развитие; индивидуално консултиране на учители по проблеми, 
свързани с взаимодействията им с учениците; индивидуално консултиране на родители във връзка 
с проблемите на личностното, интелектуалното и поведенческото развитие на децата, 
взаимоотношенията им с тях и с институцията училище.  

Фасилитатор и обучител – по време на групова работа в клас под мое ръководство децата се 
обучават в социални умения, правене на социален избор, избягване на рисково за здравето и 
психиката поведение, справяне с насилието и др. 

Посредническа – решаване на конфликти между индивид и училищна система, между субектите на 
образователната система.  

Аналитична – документиране, анализиране и изготвяне на портфолиа на инидивидуално 
консултираните ученици.  

Изготвяне на училищни програми, правилници и организиране на дейностите по тях, целящи 
гражданското възпитание и образование на учениците.  

За изпълнение на професионалните си задължения поддържам връзка с институциите, свързани с 
образователната сфера – отдел „Закрила на детето”, Общинска комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, РУО Пловдив, центровете по 
превенция на деца в риск и домашно насилие и др.  

Ежедневно проучвам проблемите на учениците, причините за тяхното възникване и подпомагам 
преодоляването им чрез усвояване на умения за общуване, за самоконтрол, адекватна самооценка 
и социален избор. 

МОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ



Използвани образователни технологии и 
интерактивни техники

 Лекции, беседи; четене и резюмиране на текст;

 Интерпретация на философски и автентични текстове: трактат, 

студии, статии, монографии, афоризми, сентенции;

 Обсъждане, извличане на философски идеи от нефилософски 

текстове и жизненин ситуации;

 Ролеви игри

 Провеждане на дебат

 Изследване на случаи

 Решаване на морални дилеми, казуси;

 Есе; работа с библиографски източници и справочна литература;

 Проекти; работа в екип

 Използвани в работата: електронни платформи, електронни учебници, 

„Уча се“ , „Мозабук“, компютърни библиографии по термини.



I. ПРЕОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

 Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици

 Обща подкрепа за личностно развитие на ученици

 Взаимодействие с родителската общност 

 Ученически парламент

II. УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ - „Твоят час“

III. КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ДЕЙНОСТИ / СОБСТВЕН ОПИТ

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2009/06/untitled.jpg
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2009/06/untitled.jpg


I. Координатор ЕПЛР

II. Екипи за допълнителна подкрепа на личностно 

развитиe

 Изготвяне  индивидуални учебни програми

 класифициране лични образователни дела 

на ученици СОП

използване на адаптираните за българските 

условия инструменти

 интерактивни методи за обучение на децата 

СОП.



Методики

 Методика за оценка на образователните потребности на

децата и учениците;

 Методика за функционална оценка и работа с деца с 

умствена изостаналост и с аутистичен спектър на

развитие;

 Методика за оценка на индивидуалните потребности на

деца и ученици с множество увреждания; методики за

вербално и невербално оценяване

 Тест Цветни прогресивни матрици на Рейвън адаптиран

за деца,ppt;

 Оценка на интелектуалното функциониране - Тест

Уекслър;

 Оценка на параметрите на вниманието.

 Коректурна проба; 

 Диагностика на паметта - Ал. Лурия;

 Тест за явна тревожност при деца 8-12год. А.М. 

Прихожан;

 Тест за диагностика на интелектуалното развитие на

деца Гудинъф-Харис “Нарисувай човек” 

 Тренажор - техника за четене,ppt и др.



Координатор на ЕПЛР

Екипи за обща подкрепа на 

личностно развитие

Екипи от уязвими групи:

 ученици с обучителни 

затруднения;

 ученици с голям брой неизвинени 

отсъствия;

 ученици с проблемно поведение;

Координационния съвет за справяне 

с насилието, агресията и тормоза в 

училище.



 Тренинг за развитие на родителски умения.

 Участие на родителската общност в извънкласни дейности

и в работа по проекти.

 „Отворени врати“ - Предоставяне възможност на

родителската общност да присъства и участва в дейността

на училището.

 Електронен дневник



Дейности и мероприятия на УП - ден на 

ученическото самоуправление 

 Осъществяване подкрепящата среда към 

действащия Ученическия парламент –

екип от ученици „Голям брат, голяма 

сестра“ и „Връстници помагат на 

връстници“. 

 Традиционно провеждане Ден на 

ученическо самоуправление.



Предаване пълномощията

На оперативка – обсъждане текущи задачи

На стола на ЗДАД

Отговорности на ЗДУД



Обучителни затруднения по БЗО. ученик СОП

Твоят час - Обучителни затруднения по БЗО

Форум Театър



Дейности и използвани методики

Позитивно възпитание в класната стая

Кариерно ориентиране на учениците

Ръководство за обучение по правата на 

човека за младите хора

Превенция на училищното развитие, 

агресията и други негативни прояви



1. Механизъм за противодействие на тормоза между учениците.

2. План-за-противодействие-на-тероризъм

3. Програма Приобщаване-на-децата-и-учениците-от-уязвими-групи

4. Програма взаимодействие с родителската общност.

5. План. на координационния съвет за справяне с насилието, агресията и тормоза в 

училище

6. Програма за  подкрепа на личностното развитие на учениците.

7. Програма за  превенция на ранното напускане на училище

8. План на Комисията по изпълнение на Координационния механизъм

9. Алгоритъм училищен тормоз.

10. Програма по гражданско здравно, екологично и интеркултурно образование

11. Програма по гражданско,здравно, екологично и интеркултурно образование. 

Теми за учебните часове, които не се водят от учители – специалисти по време 

на заместване на отсъстващ учител по националната програма на МОН

“Оптимизация на училищната мрежа”  мярка „Без свободен час”



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”.

 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”



ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

І. Работа в Училищни комисиии

ІІ. Съвместни инициативи с 

институции и неформалния сектор

 ЦНСТДМ „Лъджене“ към КСУ 
„Св.св.Константин и Елена“ – Пловдив, 
ДЦДУ “Св.Анна“ - дневен център за деца 
с увреждания

 Център за социална рехабилитация и 
интеграция (ЦСРИ) и Център за 
обществена подкрепа (ЦОП), ул. „Неофит 
Бозвели” №38, гр. Пловдив

 Дирекция „Социално подпомагане“ отдел 
„Закрила на детето“

 ДПС IV Районно управление, гр. Пловдив, 

 ОКБППМН и МКБППМН.



 Считам, че съм отличен мотиватор, ползвам се със заслужено доверие от страна на 
ученици и родители, учители и ръководството на училището.

 Работя с деца със специални образователни потребности и когнитивни затруднения, 
децата се чувстват творчески настроени, по-освободени, с по-голямо самочувствие и 
по-мотивирани в живота

 Развивам прояви на емоционална интелигентност и емпатия.  Отношенията ми с 
учениците са демократични, изградени на база доверие, откритост, отговорност, 
взаимно участие в ученето и  равнопоставеност.

 Работата ми ме удовлетворява и ми доставя удоволствие. Общуването с децата ме 
зарежда с позитивни емоции и ме стимулира да продължавам да търся проход към 
необятната детска душа.

 Стремежа ми е да науча учениците да познават по-добре своите чувства и емоции, 
да умеят да общуват, да преодоляват кризи и да разрешават конфликти, да знаят как 
да се предпазят от зависимости.

 Пожелавам Ви Приятен път към себе си и към хората около Вас ! Бъдете успешни !

 Бъдещата ми реализация е в консултантска дейност и психологична помощ и  
подкрепа.

САМООЦЕНКА



ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ

 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 със значка на гр. Пловдив 2010 г. като  учител  на годината.

 Най-голямата награда – Признанието на учениците !


