
 
   Смисълът на моята педагогическа дейност се състои в това да помогна на детето да разкрие своята същност, да разбере по-
добре себе си, заобикалящите го хора и света, в който живее.    Радвам се, че работя в НУ „Цани Гинчев” град Бяла Слатина, 

което  е пример за модернизация на образователното  пространство, среда и процес. Образователното пространство е 
ориентирано към  личността на ученика, който е в центъра на педагогическото взаимодействие. Учителите и учениците  поемат 
отговорност за собственото си израстване.   Семейството е партньор на училището в образователния процес .  Щастлива съм, 
че работя в екип от съмишленици и за всички нас, детето е висша ценност. То е неповторима индивидуалност и ние уважаваме 
собствения му опит, личност, потребности и способности. Ежедневно задоволяваме нуждата му от успех и сигурност, от обич и 

поощрение, от общуване и нови впечатления, от самоизява и самоусъвършенстване 
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Резюме 



 
  

  
 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,  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, 
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 
изпреварващите личностовото развитие технологични промени.  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.  

ФИЛОСОФИЯ  



 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.   

 - 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, 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.  

   



 В съзвучие с мисията на НУ „Цани Гинчев”, моя главна цел и мисия в дейността ми като 
Педагогически съветник, е подпомагането на децата да бъдат самите себе си, да се развиват 
интелектуално и духовно, психически и физически, да се самоусъвършенстват.  В практиката си 
прилагам два основни подхода:   

 -Индивидуален подход – разпределяне трудността на задачите съобразно интелектулния 
потенциал и възможности на учениците, съобразяване със стила на учене, темпа на работа, 
потребностите, интересите и темперамента като им давам свобода на избор.   

 -Интегративен подход – давам възможност на учениците да „изживяват” познанието на база 
на собствения сетивен и възприятиен опит и на основа на асоциативно мислене в реална и 
значима за тях ситуация, която ги поставя в условия да са активни, да задават въпроси да 
правят оценка и самооценка, да отстояват позиция, да споделят преживявания.  

  В тези два подхода съчетавам четири основни вида активно учене – контекстно учене 
/ситуации близки до живота на детето/, центрирано върху ученика учене /учене от собствения 
опит и преживяване/, конструктивно учене /как ученикът да постига цели/ и работа върху 
грешката /алгоритми за проверка и асоциативно мислене/.  

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ  



 Така превръщам знанието в средство за развитие, като в 
процеса на учене ученикът достига самостоятелно и 
работейки в екип с други деца до нова информация. За целта 
използвам интерактивни методи, които дават възможност на 
децата да планират, реализират, контролират и оценяват 
собствената си дейност.  В по-широк контекст децата в 
резултат на тази преобразуваща дейност формират умения и 
качества на личността си, които изграждат тяхната социална 
зрялост и емоционална компетентност.  Чрез различни роли в 
интерактивните игри децата преструктурират Аз-а си, 
преодоляват егоцентризма си и развиват способностите си за 
сътрудничество  и разчитане на чуждите гледни точки; 
активират потребностите си от самоизява и удовлетвореност 
от постигнатия резултат; подобряват самоуважението си и 
комуникативните си умения.  Не на последно място развиват 
рефлексивното си мислене, което включва преход от 
конкретно-образно към абстрактно-логическо мислене, 
аргументация, разпознаване на алтернативите за решаване 
на проблеми и правенето на социално-желателен избор.  



  1. ИНДИВИДУАЛНОТО КОНСУЛТИРАНЕ    

 

  2. ГРУПОВА РАБОТА   

  Беседи за превенция на наркоманиите, както следва:  -  
„Цигарите вредят на всички!”  -  „С алкохол извън контрол!”  -  

  Беседа  по групи с учениците от всички класове за усвояване 
на нивата на общуване по утвърдителен начин . 

 Беседа за усвояване на умения за решаване на конфликти , 
усвояване нивата на общуване, опознаването на себе си при 
взаимодействие с другите, развиване на уменията за 
сътрудничество и оценяване на доверието в другия.   

 Анкети    



 3. ТРЕНИНГИ С УЧЕНИЦИ   

 Смисълът на човешкия живот” – справяне със загубата  .  

  Чувствата– разтоварване на негативните чувства .  

   Позитивно мислене .  

   Самопознание, целеполагане . 

   

  4. ОЦЕНКА НА ПОВЕДЕНИЕТО И ХАРАКТЕРИСТИКАТА 
НА УЧЕНИЦИТЕ  . 

 Йерархична система от стимули и санкции за спазване 
на дисциплината в клас  .Индикатори на критериите в 
характеристиката на потенциала на ученика   

   



  В бъдещите ми планове за работа е 
организирането и функционирането на «Училище 
за родители» за работа с родителите като 
постоянна форма на взаимодействие . За 
учениците предвиждам въвеждането на 
допълнителна помощ  за тяхната ранна 
професионална ориентация според техните 
заложби . 

Бъдещи планове 



 Смятам, че се ползвам със заслужено доверие от страна на ученици и родители, учители 
и ръководството на училището.   Благодарение на експериментирането ми в 
използването на нови за мен техники , приказотерапията, визулизациите, постигнах  
успехи в  работата ми с деца със специални образователни потребности и когнитивни 
затруднения.   

  Работата ми като ръководител на групи по народни танци «Български ритми» ,по 
програмата за извънкласни дейности .   Решаването на случаите от индивидуалната ми 
консултантска практика, също е ефективна..  Учениците възприемат с интерес тези методи и 
техники и ги харесват. В резултат на тяхното приложение в практиката ми, децата се 
чувстват творчески настроени, по-освободени, с по-голямо самочувствие и по-мотивирани в 
живота.  Споделям успехите на учениците си като ги правя публично достояние и така те се 
амбицират за нови успехи в по-трудни задачи.  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 и нейното отваряне за развитие.  

   

САМОНАБЛЮДЕНИЕ  


