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Представяне

Докато растеш, откриваш, че имаш две 

ръце - едната, за да помагаш на себе 

си, а другата, за да помагаш на 

другите. 

Одри Хепбърн



Образование

2009г.                       ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий” гр. В.Търново –

Психолог консултант

2001 – 2002г.           ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий” гр. В.Търново -
Магистър – психолог

1991 – 1995г.           ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий” гр. Велико   Търново         
“Предучилищна педагогика” – бакалавър

Втора специалност – “Начална педагогика”

Втора специалност –”Психолог в учебно                              
заведение и  преподавател по психология”

1980 – 1991 г.         СОУ “Георги Измирлиев “ гр. Горна Оряховица

Средно образование с професионална       
квалификация  “Оператор отчетник”.



Професионален опит и стаж 

СОУ “Вичо Грънчаров”, гр. Горна Оряховица –
Педагогически съветник – 09. 1995 до момента



Професионални квалификации

1996 – 1997 г.                     Тракийски университет  ИПКУ “Анастасия Тошева”                                               
гр.Стара Загора, специализация “Управление на    
педагогическия процес”, защитена   дипломна работа на  
тема ”Взаимодействието между семейството и 
училището за социализацията на децата от начална 
училищна възраст”.

2006 г.                                  Към Центъра за професионално обучение към център                                    
за мениджмънт и езици ООД  Оператор на компютри,  
текстообработка. WINDOWS - WORD, EXCEL, COREL 
DRAW, INTERNET

2007 г.                                   НПЦ и МОН курс на тема „Разпознаване и превенция 
на рисковото поведение”.

2008 г.                                   РПЦ и МОН Сертификат – “Кариерно консултиране”

2008 г.                                   РПЦ и МОН Сертификат – “Кариерен консултант”

2009 г.                                   НПЦ и МОН “ХОТ ПАТЕЙТОУС –интернет учебни 
помагала”



Професионални квалификации

2009 г.                                 Професионална квалификация психолог консултант

2009 г.                                 Сдружение “Център Мария” – “Превенция на сексуалното 

насилие над деца”

2009 г.                                 ОП “Развитие на човешките ресурси” и МОН –

“Превенция на агресията и насилието в училище”.

2011 г.                                 Сертификат “Агресията – форми и методи за    

противодействие” 

2012 г.                                 Сертификат “Идентифициране на деца в риск и работа с 

тях” 



Професионални квалификации

• 2013  г.  Сертификат “Умения за разработване и управление на 

проекти за личностно и кариерно развитие на 

учениците”

• 2014 г.  Сертификат “Обучение на педагогически специалисти 

за превенция на училищното насилие, агресията и 

други негативни прояви”

• 2014 г. Удостоверение “Разпознаване на риска в 

образователната институция. Основни фактори на 

влияние върху риска. Координационен механизъм за 

взаимодействие.”



Философия

Не можем да променяме хората, а само да покажем пътя и 

вдъхнем желание да тръгнат по него.

Работата ми с учениците е с цел мотивирането им за учене,

подобряване взаимоотношенията с учители, родители и помежду им,

подпомагане преодоляване затрудненията при учене, за себеопознаване и

самостоятелно вземане на решения за образователен и професионален

избор, успешно справяне с многобройните предизвикателства, които срещат

всеки ден.



Отговорности

• Посредник в отношенията индивид – училищна 
система

• Психичното развитие и здраве на учениците

• Своевременно решаване на възникнали конфликти 

• Запазване на професионалната тайна 

• Провеждане на индивидуални и групови консултации

• Използване на валидизирани помощни средства 

• Поддържане и съхранение на документация, 
обезпечаваща и отчитаща дейността 



Приложения



Приложения



Благодаря за вниманието!


