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автобиография
ТРУДОВ СТАЖ
 01 Септември 1995 до момента
педагогически съветник – психолог  ОУ"Митрополит Авксентий Велешки", 
Самоков (България)  ул.Македония 25
Работа с учители, родители , ученици, институции и НПО. Консултира и 
провежда дейности за преодоляване на емоционални и поведенчески
затруднения.Преодоляване на трудности при адаптирането към учебният
процес.работа с деца и ученици със специални образователни потребности
 01 Декември 2002 – 01 Септември 2013 Координатор проек за град 

Самоков проекти:"Заедно и утре" превенция на деца и младежи в риск и 
"Междуетническо взаимодействие"и "Подпомагане на деца с 
емоционални и поведенчески проблеми« на Фондация "Партньори-
България" гр.София , ул.Якубица 2А, София (България) 

Организационна дейност по реализацията на проекта, мониторинг и 
контрол на работата на територията на Община Самоков.Индивидуална
работа по случаи.
 От 2005 до момента
Председател на Сдружение Партньори Самоков и Ръководител на Център по 
Медиация Самоков
Сдружение Партньори Самоков, Самоков,ул.Македония 23, Самоков
(България) 
Ръководи работата на Сдружение „Партньори Самоков”и Център по 
медиация



автобиография
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

1982 – 1987 Софийски Университет „Св.Климент “
Специалност:       Психолог. Преподавател в средните училища

Философия

2005 - 2014 Обучения: Фондация „Партьори - България“ 
Кооперативно планиране;Работа в екип и мрежа;Разработване и управление 
на проекти;Управление на неправителствена организация;Тренинг за 
треньори;Комуникативни умения и водене на преговори ;Вътресекторни и 
междусекторни взаимоотношения;Работа в екип и мрежа ;Работа с деца в 
конфликт със закона ;Работа с деца и семейства в риск; Връзки с 
обществеността , медии и лобиране ;Ориентирани към решения подходи за 
работа с 
деца и семейства с проблеми в училището и обществото;Позитивни
поведнчески
подходи за работа с деца и младежи; Пълен курс по медиация



автобиография
ЛИЧНИ УМЕНИЯ

Комуникационни умения Имам отлични комуникативни умения придобити в 
работата ми като :

Координатор на проекти
Психолог консултант
Работа в екип и мрежа 
Медиатор и ръководител на Център по Медиация

Адаптиране в мултикултурна обстановка във връзка с работата ми по 
проект"Междуетническо взаимодействие" и работата ми като училищен психолог.

Организационни / управленски умения Ръководи работата на Сдружение
„Партньори - Самоков“

и Център по медиация
Координира работата по проекти

Професионални умения Психолог
Психолог консултант за работа с деца и техните родители

Треньор - работа със специалисти в областта на работа с деца и              
социални дейности

Медиатор
Специалист при работа с деца с емоционални и поведенчески

затруднение



▪ работа с инструментите на Mikrosoft Office

Придобита квалификация 
- Придобита – ІV квалификационна степен
- Оператор на компютър
Компютърните ми умения са свързани с обработването на документи и 
работа с приложения, търсене на база дани , работа с Интернет.

Дигитална Компетенция САМООЦЕНЯВАНЕ
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философия

Днешните деца са деца на бъдещето. От нашата подкрепа и разбиране 
зависи дали ще успеят да разгърнат силите си и да изпълнят задачите си. 
Това изисква особено внимание и съзнателност от страна на родители , 
учители и близки.

Трябва да се научим да се доверяваме на децата и да се опитаме да ги 
разберем. Тогава в ръката си ще държим не един , а цяла връзка ключове 
към техния свят. Можете да се оставите на страха и безсилието да ви 
завладеят, но можете и да се опитате съзнателно и с любов да подкрепите 
детето си. Така то ще успее да даде своите дарове на света, променяйки го 
към по-добро.



В какво се състои работата на педагогическия съветник
НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 
директорите и другите педагогически специалисти Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 
27.09.2016 г.

Чл. 12. (1) Длъжността „педагогически
съветник" в детска градина, училище или в
център за подкрепа за личностно развитие
включва функции, свързани с консултиране и
подпомагане на учениците, учителите,
родителите и училищното ръководство в
осъществяване и поддържане на връзките
между семейството, училището и обществото.
(2) Лицата, заемащи длъжност „педагогически
съветник", изпълняват функции, свързани със:
1. подготвяне на предложения и участие в
разработването и прилагането на училищни
политики в сферата на възпитанието,
социализацията и закрилата на децата и
учениците; 2. консултиране на деца и ученици,
педагогически специалисти, родители и други
заинтересувани страни за преодоляване на
проблеми, които се отразяват на обучението,
възпитанието и социализирането на децата и
учениците; 3. посредничество при решаване на
конфликти между ученици и учители,
директор или друг педагогически специалист с
родител както личностни, така и на ниво
общност;

4. подкрепа и консултиране на учениците 
по въпроси, свързани с обучението, 
възпитанието и социализацията им, 
както и с избора на занимания по 
интереси; 5. работа по превенция на 
зависимостите, симптоматиката на 
въздействие на различните видове 
психоактивни вещества върху учениците, 
рисково сексуално поведение, прояви на 
различни форми на агресия и насилие, 
участие в разработването и 
изпълнението на програми за 
противодействие и на мерки за 
въздействие; 6. участие в екипа за 
подкрепа за личностно развитие в 
институцията, който извършва оценка на 
индивидуалните потребности на дете 
или ученик за предоставяне на 
допълнителна подкрепа, като при 
липсата на психолог в институцията 
подпомагат и координират дейността на 
екипа; 7. участие в дейности по 
мотивиране на деца и ученици за 
преодоляване на проблемното им 
поведение и дейности по превенция на 
отпадането от училище и намаляване 
броя на преждевременно напусналите; 



В какво се състои работата на педагогическия съветник
НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 
директорите и другите педагогически специалисти Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 
27.09.2016 г.

8 организиране на групи с деца или 
ученици за подпомагане на личностното им 
развитие и адаптирането им към 
изискванията на образователната среда; 9. 
осъществяване на кариерно ориентиране, 
като информиране и консултиране на 
учениците в техния избор на професия, 
обучение или образование; 10. 
осъществяване на връзката между 
родителите и институцията в системата на 
предучилищното и училищното 
образование за целите на координацията и 
комуникацията в работата по отделен 
случай на ученик; 11. работа с всички деца от 
училището, а при нужда - и с родителите и 
учителите, за приемане на различията; 12. 
участие в планирането и провеждането на 
форми на вътрешноинституционалната
квалификация, включително и споделяне 
на добри практики; 13. сътрудничество с 
компетентните органи за закрила на детето 
и участие в междуинституционални екипни 
срещи.



Основни методи в 
моята работа
Училищна медиация -
медиацията не е 
отговор на насилието в 
училище, но е стъпка 
към облекчаването му.

 Ориентирани към решения подходи за 
работа с деца и техните семейства с 
проблеми в училището и обществото

 Позитивен поведенчески подход



Училищна медиация
 Какво всъщност „прави" една училищна медиация?В спокойна среща 

медиаторът помага учениците  да разрешат недоразумения- като 
изслушва и проучва как всеки си представя най-добрите решения на 
ситуацията. Медиаторът може да се срещне с всеки от замесените в 
конфликта заедно или поотделно. Може да разговаря както в 
специална среща по медиация, така и директно на двора или на 
мястото на конфликта- като помогне още преди да ескалира. 

 Защо медиацията е толкова ефективна? Защото всяко човешко 
същество има дълбоки мотиви да прави това, което прави. И винаги 
става дума за засегнати нужди. Колкото по-засегнати, толкова по-
голям конфликт. Медиацията разгръща спуснатите завеси на 
"разиграния конфликт", и вижда кои са истинските засегнати нужди. 
На кого какво му липсва? Сигурност, уважение, значимост, приемане, 
свобода да изразява мнението си, или да бъде различен... И търси 
заедно с участниците отговори как да бъдат удовлетворени тези 
потребности. Как да се почувства зачетен всеки от участниците



Ориентирани към решения подходи за работа с деца и техните семейства 
с проблеми в училището и обществото

 Терапевтичноинтервю, в което се конструират решения, 
вместо да се решават проблеми.Защотопроблемът или 
оплакването не са непремено свързани с решението.Всичко 
това води до описания, които дават на клиентите и на 
терапевтитеповече свобода – дава се възможност за 
деконструиране .“Чашата не е наполовина празна, тя е 
наполовина пълна.“

 Деконструиране означава да разкриеш предположенията, 
върху които почива даден модел.Заедно с разкриването на 
тези предположения, ти разкриваш възможности за 
алтернативно разбиране.Смяната на рамката/рифрейминг/ 
означава промяна на концептуалния/емоционалния 
контекст или на гледната точка,от която се преживява 
ситуацията.Тази ситуация се поставя в друга рамка.



Позитивен поведенчески подход

 Позитивният поведенчески подход  има за цел да разработи 
конкретни мерки , подходящи за деца с предизвикателно 
поведение.Той се използва при работа с деца с емоционални и 
поведенчески затруднения, при които затрудненията продължават 
дори и след като са използвани превантивни подходи и 
процедури, подходящи за възрастовото им развитие.

 Позитивнана подкрепа е проактивен подход.Неговите предимства 
са свързани преди всичко, с превенция на проявата на 
предизвикателно поведение.То от своя страна е представено като 
начин за посрещане на определена потребност.Децата използват 
това поведение, защото не притежават подходящи социални и 
комуникативни умения, за да постигнат удовлетворение на 
потребността си. 

 В този смисъл позитивния подход включва дългосрочни 
стратегии, които стигат отвъд бързото, но не толкова устойчиво 
справяне с предизвикателното поведение.При този подход детето 
придобива нови умения, а не просто заучени, но неосъзнати 
реакции и форми на поведение



Училищна 
готовност

Дали детето е готово за училище?
Убедете се притежава ли вашият бъдещ
първокласник следните характеристики:
Социално развитие:   детето е общително, 
неагресивно, лесно се адаптира към нова 
обстановка (на гости, при пътуване);
Умения за организация: изпълнява
задача по образец, довежда работата до 
края, забелязва допуснатите неточности и 
грешки;
Умее ли детето да действа по правила и да 
контролира своите действия?
Общо развитие:   има елементарен запас 
знания за окръжаващия свят, за себе си, 
открива сходство и различия в предметите, 
умее да прави изводи;
Развитие на вниманието и паметта: 
може да концентрира вниманието си 10-15 
минути, да запомни 10 различни думи или 
четиристишие след три-четири
повтаряния;
Ниво на развитие на речта.Това е един от 
най-важните критерии за готовност за 
училище.
Речево развитие: произнася ясно всички
звукове, построява правилно изреченията
си, може да състави разказ по картинки; 
Ниво на развитие на фонематичния слух.

 Достатъчно ли е развита фината моторика и 
зрително – моторната координация?Без тях
детето ще се затруднява да пише.Обърнете внимание 
как то държи молива или флумастера. Оцветяването
е важен момент от предварителната подготовка на 
детето за училище. Следете при оцветяването да не 
се излиза от контура на картинката и да не остават
бели полета във вътрешността на изображението Не 
пропускайте да забележите как детето държи
ножичка и колко успешно умее да изрязва с нея.

 Умее ли детето да изпълнява логически 
операции - установяване на причинно-
следствени връзки, отделяне на важното от 
второстепенното?

 Двигателна култура:   умее да бяга, да скача, да 
прави завъртания, манипулира с малки предмети, 
може да чертае вертикални и хоризонтални линии, 
кръг, квадрат;

 Зрително-пространствено възприятие: способно 
е да прерисува фигури, букви, цифри, да  различава
тяхното положение в пространството (горе-долу, 
ляво-дясно);

 Личностно развитие: детето има желание да се учи, 
стреми се да направи нещо добро – похвално, 
активно се интересува от новото, разбира кое е добро 
и кое е лошо;

 Здравословен статус: боледува от простудни
заболявания не повече от 3-4 пъти в годината, няма
хронични заболявания и психични отклонени.



U

Критерий: Познаване на думи с противоположно значение
Показател: Свързване на двойки думи с противоположно значение
Задача: Свържи картините по двойки. Обясни защо така ги свърза.

Отговор на детето

Резултат                                                               Постижение на детето: 
Максимален брой точки - 3



Училищна 
готовност

Проведено изследване на 
училищната готовност на 
випуск 2008 година

Проведено е обследване и 
на децата в 
подготвителната група

 Обследвани 57 ученика 

 Консултирани са 57 
родители 

 Констатирани са 
затруднения при 11 деца

 Използвани са тестове 
съобразени с възрастта на 
децата за входно изходно 
ниво

 Проведен е и тест с 
родителите на тези деца –
Готово ли е вашето дете за 
първи клас



Работа с деца със 
СОП
Игрови методики

Рисувателни методики

Развитие на фината
моторика

Развитие на 
въображението

Развиване на мисленето

Намаляване на 
емоционалното
напрежение

Справяне с различни
препятствия

Повишаване на 
мотивацията за 
обучение

 Ние сме различнти , но ние сме  и 
специални .

 Изработен график, съобразен с техните 
възможности 

 Срещи и разговори с техните родители 
– за подобряване на техните 
възможности



Допълнителна подкрепа  за личностно развитие на  учениците 
със специални образователни потребности

С всеки един ученик на 
допълнителна подкрепа се 
извършваше индивидуална 
работа по график 

Всички ученици със СОП бяха 
включени в  Проект 
„Традицията живее чрез 
нас“клуб „Аз, ти, той – ние сме 
различни“ 



Работа в екип
 Вътрешноквалификационна дейност
Проведени две обучения с учители – класни ръководители :
“Механизъм за противодействие на училищния тормоз”
“Интернет пространството – опасности “
 Участие в комисии:
Комисия за борба с противообществените прояви
Комисия по бедствия и аварии
Екип за допълнителна подкрепа за индивидуално развитие на 

учениците със СОП
 Училищни политики
Механизъм за противодействие на училищния тормоз
Политика за закрила  на детето
Регистър на ученици с предизвикателно поведение 



Преминала съм 
през следните 
обучения

• Нов закон за предучилищното и училищно 
образование – м септември 2016г

• Обучение Приобщаващо образование
• Разглеждане и обсъждане на проект МОН 

„Твоя час“  9 месец октомври 2016 г.
• Обучение за придобиване на ІV та 

квалификационна степен
• Екипите за личностно развитие  в 

училищата и детските градини 
/Приобщаващо образование/ Фондация 
Кузманов 13.03.2017 – 14.03.2017

• Професионално портфолио на 
учителите,директорите и другия  
педагогически спечиалисти 29.04.2017 –
30.04.2017г.

• Бариерите при учене и как да се справим с 
тях – Моник де Клер



Работя по проект „Традицията живее чрез нас“клуб „Аз, ти, 
той – ние сме различни“ 
Председател съм Обществен съвет по проект “Твоя час”

Различни и сръчни и знаем



Не на насилието в училище
Дни на ненасилие в училище 1-19 ноември 2016 година
Ден на розовата фанелка 22.02.2017 година



Обучение на ученици “Първа долекарска помощ”
Областно състезание „Защита при бедствия , аварии 
и критични ситуации“



Парад на хвърчилата – по случай 3 май Денят на Слънцето
Хвърчилата летяха заедно с 
посланията на децата за мир и 
приятелство.








