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Трудов стаж

Общ стаж:
21 години

Учителски стаж:
17 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши възпитател

Тип на институцията:
ЦСОП

Име на институцията:
ЦСОП с,Ново село обл,Велико Търново

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност

Юли 1996 г. До сега Висше - бакалавър ВТУ ''Св,св, Кирил и Методий'' Учител в средните училища със специализация по
физическо възпитание за деца с увредено здраве

Специалности

Професионална квалификация (специалност):

Ресурсен учител

Професионална квалификация "учител":

ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция

Юли 2018 г. До сега Ресурсен учител 1-ва степен

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени
кредити Обучителна институция Тема

Ноември 2016 г. 16 часа 1 кредит Институт за след дипломна квалификация-
отделение при УНСС

Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит Сдружение ''Алтернатива за теб'' гр,Велико
Търново

Трудотерапия и арттерапия при
работа с деца със СОП

Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит Сдружение ''Алтернатива за теб'' гр,Велико
Търново

Превенция на агресита в
образователната среда

Вътрешни квалификации
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Период от Период до Наименование
Брой

академични
часове

Обучителна институция

Ноември 2005 г. Ноември 2005 г. Специални образователни потребности 16 ВТУ ''Св,св, Кирил и Методий''

Януари 2007 г. Януари 2007 г. Интерактивни методи на обучение 8 Регионален педагогически център

Юни 2013 г. Юни 2013 г. Портфолио на учителя и ученика 8 ВТУ ''Св,св, Кирил и Методий''

Юли 2013 г. Юли 2013 г. Обучение на педагози за пабота с деца със
СОП

16 Национален институт за обучение и
квалификация в системата на
образованието

Юни 2014 г. Юни 2014 г. Педагогически и психологически техники за
работа с ученици с разстройства на речта.

8 РААБЕ

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция

Октомври 2013 г. Октомври 2013 г. Семинар Обучение на зрително затруднени
ученици

ОП''Рдзвитие на човешките
ресурси''

Април 2005 г. Април 2005 г. Обучителен курс Гражданска култура и правата на детето Обществен фонд''Детство''

Декември 2006 г. Декември 2006 г. Обучителен курс Базови и специфични компютърни
умения на учители

Национален педагогически център

Чужди езици

Език Ниво на владеене

Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Руски език А1 (Основно ниво на владеене)

Умения и компетентности

Социални умения

Комуникативност,толерантност,способност за сътрудничество,умение за преодоляване на конфликтни ситуации

Организационни умения

Сътрудничество и координация на дейности с колеги,родители и настойници за поддържане на обратна връзка.Водене на документация.

Технически умения

Работа с windols10,word,exel и др.

Когнитивно-базирани умения

Създаване и усъвършенстване на подходяща среда, подпомагаща разшитието на децата.Стимулиране и развитие на отделните
качества,индивидуалност и заложби на всяко дете за формирането му като личност.

Философия на преподаване

Опазването на животът и здравето на децата е най-важно.Зачитане на достойнството, гласуване на доверие  и вменяване на отговорности, съгласно
етичния кодекс на децата със СОП.
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Членство в организации

Период от Период до Организация

Март 2010 г. До сега Синдикат "Образование" към КТ ''Подкрепа''
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