
Фатме Орфанова Герова
... всеки индивид, стремящ се да постигне по-високо ниво на съзнание, трябва преди 

всичко да се стреми да придобие психологическа и интелектуална индивидуалност, която 
ще му позволи да мисли самостоятелно. - Джон Бейнс
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УЧИЛИЩЕ

СУ"Йордан Йовков"

КЛАСОВЕ

Работа с деца със СОП.

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Организиране на училищни мероприятия и тържества.

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Средно общообразователно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Антоново ;СУ Йордан 
Йовков с. Рибново



СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

СУ Йордан Йовков с. Рибново

БАКАЛАВЪР

Психология

Бакалавърската си степен по Психология паралелно с педагогическа правоспособност по 
Философия завърших в ЮЗУ Неофит Рилски гр. Благоевград.  

МАГИСТЪР

Специална педагогика

Магистърската си степен завърших в ЮЗУ Неофит Рилски гр. Благоевград 

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

Ресурсен учител

Ресурсният учител има специфичен статус, негова е задачата да осигури всички етапи на 
социализация на учениците със специални образователни потребности в 

общообразователното училище, като оказва на самото дете и на преподавателите му 
максимална помощ.Ресурсният учител има три основни функции - подпомагане на 

интегрираното дете, подпомагане на мосовия учител,подпомагане на 
родителите.Напрактика работата на ресурсния учител е екипна, за да може да се 

постигнат определени успехи с учениците със специални образователни потребности в 



общообразователното училище, трябва да има консенсус между ресурсния учител, 
общообразователния учител/предметника/, психолога на детето, логопеди и родителя.

15/09/2016 - 31/08/2019

Педагигически съветник в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

  Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в 
екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, организираност, коректни 

взаимоотношения с колектива, комуникативна способност при общуване с родители и 
администрация, уважение и стимулиране уникалността и индивидуалността на всяко 

дете и родител. 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация на дейности пряко произтичащи от естеството на работа, координация и 
сътрудничество с колеги и родители, организиране и провеждане на педагогическата 

дейност в съответствие с изискванията определени в различните нормативни и 
образователни документи, своевременно и коректно водене на задължителната 

документация, свързана с педагогическата дейност, участие в педагогически съвети, 
изпълнение на техните решения, участие в различни организационни и методически 

форми и инициативи, свързани с дейността на институцията и др.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ



КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

- Страст към танците- Страст към фотографията- Страст към природата и нейното 
опазване(излети и походи) - Страст към актьорско майсторство - Страст към традиция и 

обичаи 

Квалификации и обучения
ДИПЛОМА

23/06/2016

Образователно- квалификационна степен бакалавър по Психология. Професионална 
квалификация Психолог. 

ДИПЛОМА

05/04/2021

Образователно- квалификационна степен Магистър. Професионална квалификация 
Специален педагог, учител в специално училище и ресурсен учител. 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС

13/11/2019

Свидетелство за придобиване на Пето ПКС. 



СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС

11/11/2020

Свидетелство за придобиване на Четвърто ПКС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ

13/04/2017

Свидетелство за продесионална квалификация - Учител по дисциплини от Философски 
цикъл. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

25/07/2019

Участие в квалификационен курс на тема: Иновативно училище. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

19/04/2019

Участие в обучителен курс на тема: Power point 2016: Основи на създаването на 
презентации - начално ниво. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

15/05/2018

Участие в обучителен курс на тема: Създаване на електронно учебно съдържание. 



УДОСТОВЕРЕНИЕ

17/07/2020

Участие в присъствена и самостоятелна форми на обучение на тема:,, Професионалният 
стрес - практически техники за превенция и справяне със стреса на работното място. 

(Превенция на професионалното прегряване - бърнаут).,, 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

25/04/2018

Участие в присъствена форма на обучение на тема:,, Агресия и антиагресия. Теория и 
насоки за работа.,, 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

24/03/2019

Участие в тематичен курс на тема: Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически 
насоки за работа с хиперактивни деца и ученици. 

СНИМКИ (11)

квалификации и обучения
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Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ



Моята философия за работата с децата се гради на това детската личност да бъде в 
центъра на моето внимание. Като познавам психическото физическо и емоционално 

състояние на всяко дете да изградя устойчива среда в която то да се чувства защитено и 
спокойно. Да подредя приоритетите си така че те да носят увереност самостоятелност и 

инициативност на детето. Да използвам такава методика която да следва индивидуалния 
път на развитие на всяко дете.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

В стремеж да се разберат потребностите на всяко едно дете е важно да се стимулират 
уменията на децата за да се подтикне развитието им. Важно е и създаването на 

позитивна атмосфера. Тя трябва да насочва към доверие добронамереност и обич в 
групата. Децата да се научат да спазват правила и да зачитат правата на другите и 

авторитета на учителя. Да се изгради такова доверие между учители и родители което 
да гарантира щастливо детство и успешна детска група. Важен момент при формиране 

на детската личност е подобряване на психическото здраве. За целта е необходимо да се 
работи за придобиване на емоционални и социални умения. Това допринася за справяне с 

жизнени предизвикателства въз основа на общуване с връстници и възрастни. 
Осъществяването е възможно чрез изграждане на среда насърчаваща съвместната 

работа и сътрудничество между децата. 

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Доверието, което трябва да съществува между родителите и педагогическия екип е едно 
от основните и важни за нас условия за да има ползотворна и ефективна работа. За да 

достигнем до родителите и да ги накараме да ни вярват уважават и да бъдат постоянни 
наши партньори използвам много и различни методи и средства. Доверието между 

учители и родители дава възможност родителите спокойно да споделят и проблеми с 
децата им от вкъщи, при което учителят с желание и старание се опитва да помогне 
защото на всички ни е ясно, че за много деца важи “госпожата каза…“. При много от 



проблемите се постигат положителни резултати, за което учителят получава 
благодарност от родителите.  Убедена съм, че човек получава това което дава. Когато си 

добронамерен и разрешаваш проблемите в разговор, а не в спор и с усмивка, а не с 
нацупени устни нещата се получават и то много добре. 

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Обичам да работя с децата и това е едно от нещата, което ми дава сили и ме мотивира за 
постоянно повишаване на квалификацията ми и усвояване на нови компетентности. 

Създаването на провокативни и различни ситуации спрямо децата развиване на 
умението им да мислят и решават казуси е моя мисия. Мислещите деца стават можещи и 

имат умения за адекватно приспособяване в социалната среда. Изграждането на 
приятелски отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя е верния 

път за постигане на високи и качествени резултати в работата. Изграждането на 
позитивна среда, в която децата и родителите да се чувстват спокойни и уверени че се 

предлага най-доброто за тях им дава положително отношение към професията на 
учителя.


