


ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”,
гр. Гоце Делчев
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ПОРТФОЛИО



На

Мария Иванова Стаматова

Педагогически съветник



Адрес:
гр.Гоце Делчев,

обл.Благоевградска
ул.” Михаил Даев” 12

тел.: 075162921
E-mail: 

meridg370gmail.com



Трудов стаж

Общ: 22години

По специалността: 
19години



Образование

Висше: специалност
психология

Квалификация: психолог



Държава: България

Националност: Българка

Майчин език: Български



Дипломи и сертификати за
придобити компетентности

Диплома за висше
образование –
м. юли 1997г; 
ЮЗУ”Неофит Рилски”-
Благоевград

• Курс за повишаване на
квалификацията-
ДИУУ,гр. София,2001год.

• Курс за подготовка и
управление на проекти-
2007год. 

• Сертификат за обучение
като кариерен
консултант по
програмата GCDF-
гр.Велинград, 2008год.

• Сертификат за
квалификационнен курс
“ Смесени техники на
преподаване”-
гр.Г.Делчев, 2010год.



Дипломи и сертификати за
придобити компетентности

• Удостоверение за участие в
обучение на тема” Методи за
работа с хиперактивни деца”-
гр.София, 2011год.;

• Удостоверение за участие в
обучение от Комисията за защита
от дискриминация- гр. София, 
2011год.;

• Сертификат за обучение на тема”
Психологично оценяване на
насилието в училище”- гр. 
Благоевград, 2012год.;

• Сертификат от обучение по метода
Монтесори за работа с деца-
гр.София, 2014год.;

• Обучение на пед. специалисти за
превенция на училищното насилие, 
агресия и др. негативни прояви- гр. 
Банско, м. април 2014 год.;

• Сертификат за обучение на тема “
Личностно развитие и умения за
заетост на учениците”- гр.София, 
2012год.;

• Сертификат за обучение с Рейтинг
скала за оценка на ADHD CONNERS 
3- гр.София, 2013год. ОS България;

• Сертификационно обучение за
работа с Тестова батерия за оценка
на дислексията DDE -2, OS България
– гр.София, 2013год.;

• Сертификационно обучение за
работа с Рейтинт скала на детското
развитие OS България,2013год.



Квалификационна степен

ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

ТЕМА :  ДИАГНОСТИЧЕН СРЕЗ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ
НАГЛАСАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ НА

УЧЕНИЦИТЕ ОТ СЕДМИ КЛАС СПРЯМО ПОЗНАВАТЕЛНО –
ЕМОЦИОНАЛНОТО ИМ РАЗВИТИЕ .

11.11.2013 год. , ДИУУ – гр. София



Педагогическа
дейност

• Предмет на дейността:
Основният предмет на

дейността на пед. съветник
е проучването и
подпомагането на
психичното развитие и
здраве на децата в училище; 
адаптиране на учениците
към образователната и
социална система; 
подготовката за
образователен и
професионален избор на
учениците.

• Цели:
Спомагане за по- успешното
преодоляване от учениците
на възникнали затруднения
в училище, семейството и
обществото. 
Намаляване проявите на
агресия в училище.
Създаване на предпоставки
и условия за изграждане на
образовани и подготвени за
живота в обществото
личности.



Специфични дейности

• Диагностична дейност
Изследване на “
училищната зрялост” на
първи клас;
Психологически профил
на ученика – изследване
на учениците от V – VIII
клас;
Диагностициране на
ученици с проблеми в
поведението

• Консултативна дейност
Индивидуално
консултиране на
ученици , родители , 
учители относно
поведенчески и други
прояви.
Групова работа с
класове или отделни
групи от ученици
относно възникнали
ситуации



Специфични
дейности

• Посредническа
дейност

Съдейства при
решаването на
конфликти в училище.

Подпомагане
работата на
ученическите съвети.

• Провеждане на
консултации и
разговори при
решаването на
възникнали конфликти
на различно ниво.

Обсъждане на
проблеми и казуси в
часа на класа



Организационни връзки и
взаимодействия

• Включване в работата на
училищните комисии:
Председател на комисията
за културна дейност за
2013/ 2014 уч. година;
Член на УКБППМН
Член на ОКБППМН
Член на Комисията за
работа с деца със СОП;
Член на комисията за НВО

• Създаване и поддържане
на връзки с институции и
организации:
ОКБППМН;
ОЗД ;
Социални грижи;
ДПС към полицията;
Дом за деца и юноши;
Обществен съвет по
образование;
ЦДГ , училища и др.



Допълнителна
информация

• Организиране и
участие на ученици в
клуб на БЧК

• спечелено първо
място на национално
състезание на
учениците към БЧК –
2008 год.

Участие по проект “Успех”-

Клуб” Как да се обличаме
и държим в
обществото” и Секция
“ Как да се научим да
пресичаме правилно”-
със съвместното участие
на деца със СОП.



Бъдещи задачи

• По- задълбочено
опознаване и проучване
проблемите на учениците
и причините за
възникването им.

• Усвояване от учениците на
умения за
самовъзпитание, за
създаване на
положителна самооценка
и самостоятелен избор на
позиция.

• Участие в организирането
и провеждането на
училищни и
извънучилищни форми на
работа по проблемите на
гражданското
образование и възпитание
на учениците.

• Подпомагане на
колектива по проблемите
на възпитателната работа
чрез различни методи .


