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 «Всеки труд е еднакво ценен и 

        полезен за обществото».  

                              

                               Августин  Блаженни 

 

  



    Раздел1: 

        - Представяне 

    Раздел2:  

        - Философия  

    Раздел3: 

        - Отговорности 

     Раздел4: 

         - Приложения 

   

          
 



 

Докато растеш, откриваш, че имаш две 

ръце - едната, за да помагаш на себе си, 

 а другата, за да помагаш на другите. 

                        

                                                 Одри Хепбърн 

    Представяне  



Europass  

автобиография  

    

Лична 

информация 

Собствено (и) име 

(на) / Фамилия(и) 

Велислава  Димитрова 

Радева 

Адрес ул.”Дончо Узунов, № 8 Б, гр. 

Стражица, 5150, България. 

Телефон Мобилен 

телефон: 

+359 

878885263 

E-mail vd2@abv.bg 

Националност Българка 

Дата на раждане 31.12.1974г. 

Пол Жена 



Трудов стаж 15г. 

Дати От 27 октомври 2008г. до момента  

Заемана 

длъжност или 

позиция 

Педагогически съветник 

Основни 

дейности и 

отговорности 

Проучване и подпомагане на психичното 

развитие и здраве на децата и юношите в 

системата на средното образование.  

Диагностициране на входното равнище на 

постъпващите в отделните степени ученици 

и  затрудненията в интелектуалната, 

личностната и поведенческата сфера на 

учениците. 

Идентифициране на надарени ученици, 

както и на ученици със специфични 

образователни нужди. 

Индивидуално консултиране на ученици, 

учители и родители. 

Посредничество при решаване на 

конфликти между ученици, учители, 

родители и училищно ръководство. 



Име и адрес на 

работодателя 

СОУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица, 

ул. „Дончо Узунов” № 13 

Вид на 

дейността или 

сферата на 

работа 

Образование 

Дати От 03 септември 2001г. до 27 октомври 

2008г 

Заемана 

длъжност или 

позиция 

Начален учител 

Основни 

дейности и 

отговорности 

Обучение и възпитание на деца в 

начален етап  

Име и адрес на 

работодателя 

СОУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица, 

ул. „Дончо Узунов” № 13 

Вид на 

дейността или 

сферата на 

работа 

Образование 



 

Дати 

 

От 09 септември 1996г. до 12 декември 1996г 

Заемана 

длъжност или 

позиция 

Начален учител 

Основни 

дейности и 

отговорности 

Обучение и възпитание на деца в начален 

етап  

Име и адрес на 

работодателя 

НУ „Иван Вазов” с. Царски извор 

Сфера  на работа Образование 

Образование и 

обучение 

Дати От 2004г. до 2007г.  

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Психолог 

Основни 

предмети/застъпе

ни 

професионални 

умения 

   Обща психология 

Детска и възрастова психология 

Социална психология 

Когнитивна психология 

Психодиагностика 



Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико 

Търново 

Ниво по 

националната 

класификация  

Психолог 

Дати От  1992г. до 1996г.  

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Бакалавър по Начална училищна педагогика 

Основни 

предмети/застъп

ени 

професионални 

умения 

   Общообразователни – български език, 

математика, анатомия и физиология на 

детето 

Теория и методика на обучението по 

предмети 

Педагогическа етика 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико 

Търново 

Ниво по  

класификация  

Учител начален етап на основното 

образование 



Социални 

умения и 

компетенции 

 Работа в екип, комуникативност, 

адаптивност – умения придобити 

вследствие на работата ми като учител и 

педагогически съветник. 

Организационн

и умения и 

компетенции 

Организиране на мероприятия с ученици 

и учители.  

Организаторският опит е придобит от 

пряката ми работа като педагогически 

съветник и учител. 

Компютърни 

умения и 

компетенции 

Добро владеене на Microsoft Offis –

умения придобити по време на обучение 

и занимания през свободното време 

Свидетелство 

за управление 

на МПС 

Категория В 

Приложения Копие от диплома за придобита 

образователно – квалификационна 

степен.. 

Сертификати за завършени курсове 



Раздел: 2  

 

 

 

 

 

 

 

Рамо до рамо 

с детето  до 

стъпало пето. 

 



Раздел: 2  

Целта ми е да открия и развия потенциала 

на всяко дете да се справя успешно с 

многобройните предизвикателства, които 

среща всеки ден. Вярвам, че успехът е 

индивидуална величина и нашата работа 

трябва да е насочена към партньорство и 

подкрепа на младия човек в откриването на 

собствените му възможности.  

.  



   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.  



Диплома за висше 

образование  

Бакалавър  

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА 

ПЕДАГОГИКА   

 ВТУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”  

гр. Велико Търново 

Диплома за висше 

образование ВТУ 

Магистър по специалност 

Психология 



Пета  професионално-

квалификационна степен  

Тракийски университет  

гр. Стара Загора – 

Департамент за 

информация и 

повишаване на 

квалификацията на 

учителите 

Удостоверение за 

завършен семинар на 

тема "Възможности за 

финансиране и 

разработване на успешни 

проекти" 2009г – 

АСОЦИАЦИЯ 

БЪЛГАРСКИ ДЕТСКИ И 

МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ  

гр. София 



Удостоверение за  

професионална 

квалификация по 

"Интерактивни методи във 

възпитанието  и 

обучението по БДП"   

ТУ София – ИПФ Сливен 

Удостоверение за 

завършено семинарно 

обучение по проект 

"Училища без 

дискриминация" – 

Комисия за защита от 

дискриминация 16. 12. 

2010г. 



Сертификат за 

завършено обучение 

за работа в 

мултикултурна среда 

–  

ЦМЕДТ „Амалипе”  

гр. Велико Търново 

 

Методи за работа с 

деца със СОП 



"Разработване на 

документацията и 

организацията на 

педагогическия процес за 

деца със СОП”  

Сертификат  за участие в 

обучение на тема 

"Личностно развитие и 

умения за заетост на 

ученици" 22 юни 2012г. – 

Фондация на бизнеса за 

образованието 

 




