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ФИЛОСОФИЯ

Библейската мъдрост гласи,че не бива да 

се налива ново вино в стари мехове.



ОБРАЗОВАНИЕ

 Комитет за култура

 Диплома за Полувисше образование

 Серия БИ №001297    1982год.

 ДБИ   гр.София

 Специалност: “Библиография и Библиотекознание”





ОБРАЗОВАНИЕ

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

“Епископ Константин Преславски”гр.Шумен

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Диплома серия ШУ-2010  №138011

ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН                 

БАКАЛАВЪР

СПЕЦИАЛНОСТ :      ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ



ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

“Епископ Константин Преславски”гр.Шумен

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ,КВАЛИФИКАЦИЯ И 

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ-гр.Варна

Свидетелство за професионална квалификация по 

ПСИХОЛОГИЯ 

Серия ПК  2016   регист.№863/22.12.2016



ВТУ «Св.Св. Кирил и Методий» - Велико 

Търново,

Свидетелство за

професионална квалификационна степен V 

Регистрацинен № 2444/13.11.2019г.

гр.Велико Търново



КВАЛИФИКАЦИЯ

 Център “Интерактивно обучение” ООД гр.Варна

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Регист.№ 2675-1295/20.06.19г.

На тема: “Управленските компетентности на         

педагогическите специалисти.

“Директорът,учителят-ефективен

ръководител,мениджър и лидер в образованието.”   2 

квалификационни кредита



КВАЛИФИКАЦИЯ

 ТРАКИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ 

КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ            гр.Стара 

Загора

Удостоверение

Регист.№ 298-50/06.12.19г.

На тема: “Техники за психологическо взаимодействие 

в училищна среда за повишаване на социалните и 

граждански компетенции”    1 квалификационен 

кредит



КВАЛИФИКАЦИЯ

 Тренинг и обучителен център “Щастие”

Удостоверение 

№13389/18.01.20г.

на тема: “Портфолио на учителя и детето.Самооценка 

и атестация в образованието.”

1 квалификационен кредит



КВАЛИФИКАЦИЯ

Тренинг и обучителен център 

“Щастие”

Удостоверение 

№13271/16.01.20г.

на тема: 

“Агресия,насилие,тормоз. 

Практически техники за 

кризисна интервенция и 

контрол на гнева.Превенция 

на агресията”

1 квалификационен кредит



КВАЛИФИКАЦИЯ

ОРАК “ИНЖИНЕРИНГ

Удостоверение 

регист.  №08497-21/22.03.21г

на тема: “Дигитална компетентност-

умения за приобщаване на учениците 

към учебния процес и защита на 

дигиталната идентичност”

2 квалификационни кредита



КВАЛИФИКАЦИЯ

РААБЕ  България ЕООД

Удостоверение 

регист.  №128164/05.08.21г.

на тема: “Разработване 

,внедряване и използване на 

интерактивни форми и методи в 

образователния процес”

3 квалификационни кредита



Днес технологичните и научните

парадигми започнаха да се изменят

в течение на живота само на едно

поколение. В идеалния случай, 

подобно

на учения, ученикът трябва да 

открие за себе си все още

непознатата му

научна истина. Ето защо, аз вярвам, 

че уменията, които училището

трябва

да даде на учащите, не се свеждат

само до способността да се мисли

рационално и логически, и до 

усвояване на методите, отнасящи се 

до

научното изследване. Заедно с това, 

може би и преди това, ученикът

трябва да стане господар на 

чувствените си желания и 

потребности, като

се научи да си поставя цели, но и да 

умее да работи в екип, за за ги

осъществява в условията на 



Затова в духа на хуманистичните

традиции, цел на образованието

следва да бъде последователното

формиране на всяка личност като

индивидуален елемент на 

общността, като съчетание на

интелект, воля и

чувство в конкретна социална среда.

Мисля, че това може да стане при 

една висока вариативност в

сферата на образователните услуги 

чрез:

алтернативни програми и методи

на обучение в областта на

гражданското образование;

интегриране на предметните

области с личния опит на ученика

чрез възможностите за извънкласни

дейност и отчитане на 

особеностите

и интересите на обучаемите;

диференциране на системата за 

оценяване на постиженията на

учениците в усвояването на знания и 

умения. 



Това ще придаде цялостност

на образованието, възможност

за

успешно интегриране на 

индивида в обществото и 

реалното му участие в

решаването на проблеми чрез 

творческо търсене на 

причинноследствените връзки

между фактите и уменията му

да се ориентира в

междудисциплинарните знания.

Елка Георгиева Филипова



МОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ
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  учениците, взаимоотношенията им с тях и с

институцията училище.

Фасилитатор и обучител – по време на групова работа в клас под

мое ръководство учениците 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, Регионален инспекторат по 

образование,

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.



ДРУГИ  ДЕЙНОСТИ:

Координатор  на основание  чл.259,ал.1 
от ЗПУО, в изпълнение  на чл.7,ал1, ал2 

от Наредбата на приобщаващото 
образование с оглед организиране и 

координиране на процеса на  
осигуряване на обща и допълнителна  
подкрепа за личностното развитие на 
учениците – 2019/2020 г., 2020/2021г., 

2021/2022г.

Председател на Училищния 
Координационен съвет за справяне с 
тормоза в училище от 2016 година.

Член на Общинската Комисия за  Борба 
на Противообществените  прояви на 
мололетни и непълнолетни от 2014 

година.



Разработени и проведени 
собствени научни проучвания

Анкета с ученици относно „ Оценка  на тормоза  и 
насилието в училище „– 2019/2020 г.,2020/2021г. 
,2021/2022 г.

Тренинги  с ученици:

- „Смисълът  на човешкия живот“ – справяне със 
загуба

- „ Кой съм  Аз „  - самопознание



Участие  в изложби, конкурси и 

други:

 Участие  в конкурса  „Вътрешен кръг  на 
националното съзтезание  по професиите 2019 
година“.

 Участие в Пияр- Кампанията  на основните 
училища в гр. Шумен и населените места.

 Участие в ДУАЛНАТА ФОРМА  на обучение по 
организационни въпроси  като класен 
ръководител.

 Участие, отговорност и работа  по Библиотечния 
фонд на Библиотеката към училището. 



 Оказване на пълно съдействие и грижа 

за здравето   на ученик от 8 а клас  във 

връзка с физическа разправа с 

връстници -2020/2021 г.

 Оказване на пълно съдействие  на 

ученички от 8 б клас при настаняването 

им в ЦНСТДБУ гр. Нови пазар през 2018 

година.










