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Име: Вера Василева Еринина

Длъжност: Старши ресурсен учител във 

Второ ОУ „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев

Дата на раждане:  24 март 1980 год. 

Месторождение: гр. Сандански

Образование: Висше образование - бакалавър 

Специалност: Специална педагогика -

Педагогика за лица с интелектуална 

недостатъчност 

E-mail: verinina@abv.bg



 Способност за изграждане на междуличностни

взаимоотношения, основани на любов, доверие и

взаимопомощ

 Способност за разбиране, съпреживяване и

разрешаване на проблеми и конфликтни ситуации на

различните хора

 Успешна работа в екип с проявяване на инициативност,

подпомагане и изпълнение на проекти

 Успешни контакти, общуване и работа в мултиетническа

и мултикултурна среда



 Умения за изрядна административна дейност

 Висока степен на самокритичност, отговорност към

поетите ангажименти и прилежност в изпълнението им

 Осъзнаване на дефицитите в работната и околната среда

и инициативност за компенсирането и коригирането им

 Богат опит в създаването, управлението и

реализирането на социални и образователни проекти

към различни обществени институции и организации



 Участие в национална конференция « Ресурсните учители
и съвместното преподаване в приобщаващото
образование», сертификат

 Обучение на тема «Работа с електронен дневник,
намаляване на административната тежест за учители и
ръководство и повишаване ангажираността на родители »,
удостоверение № 2000001352/05.09.2020 г.

 Обучение на тема « Ключови акценти при изготвянето на
стратегията на учебното заведение», сертификат № ЕС-
21717/ 18.09.2020 г.

 Обучение на тема «Иновативни подходи при работа в
електронна среда», удостоверение № КК3778/04.06.2021
г.



 Свидетелство за пета професионалноквалификационна
степен с регистрационен №12304 от 03. 11.2014 г.,
издадено от СУ-ДИУУ - СОФИЯ

 Свидетелство за четвърта
професионалноквалификационна степен с
регистрационен № 6586 от 07. 11.2016 г., издадено от СУ-
ДИУУ-СОФИЯ

 Свидетелство за трета професионалноквалификационна
степен с регистрационен № 9426, издадено от СУ-ДИУУ-
СОФИЯ

 Свидетелство за професионално-педагогическа
специализация «Дегитализацията в образованието»,
№ДУ03907 от 30.11.2021г., издадено от СУ-ДИУУ-СОФИЯ



 Обучение на тема «Портфолио на учителя», удостоверение
№ ЕС-16428/23.09.2019 г.

 Обучение на тема „Работа с електронен дневник“,
удостоверение № 2000001352 от 05.09.2020 г.

 Обучение на тема Портфолио на „Портфолио на учителя и
ученика. Самооценка и атестация в образованието“,
удостоверение № 22044 от 08.09.2021 г.

 Обучение на тема „Управление на качеството в
образованието. Изработване и въвеждане на системата за
проследяване на качеството в ДГ/училището. Самооценка и
подготовка за инспектиране на НИО. № 22175/10.09.2021 г.

 Обучение на тема « Придобиване на правни умения от
страна на педагогическите специалисти, посредством
запознаването им с нормативната уредба, относима към
системата на образованието, за адекватна реакция спрямо
агресията на ученици, родители и общественост»,
удостоверение № ЕС-1171/ 30.11.2018 г.



 Обучение на тема „Практически насоки в прилагането на
държавния образователен стандарт за приобщаващо
образование“, удостоверение № 2000003130/27.06.2018

 Обучение на тема „Разрешаване на възникнали
проблеми в образователните институции чрез
ефективно използване на преговори“, удостоверение №
193/25.03.2018 г.

 Обучение на тема „Екипите за личностно развитие в
училищата и детските градини“, удостоверение № ЕС-
4386/06.07.2017 г.

 Обучение на тема „Вербална и невербална
комуникация“, удостоверение № ЕС-2295/23.12.2016 г.



 Обучение на тема „Развитие и управление на личната
харизма“ - Асоциация Радика 357

 Обучение на тема „Комуникативни и емоционално-
поведенчески нарушения в начална училищна възраст“-
Нов български университет

 Обучение на тема „Типология на учениците с проблемно
поведение и начини за справяне“- Монтесори работилница

 Обучение на тема „Монтесори терапия с практическа
насоченост“- Монтесори работилница

 Обучение на тема „Игри и занимания, развиващи
когнитивните процеси“- Монтесори работилница



 Обучение на тема „ Развитие на фонологичното осъзнаване
на децата със СОП в помощ на процеса на ограмотяване“-
Логопедичен център „ Говори с мен“

 Обучение на тема „Агресията и „беззагубният“ метод за
разрешаване на конфликти“- Фондация „ Кузманов“

 Обучение на тема „ Работа с ученици със специални
образователни потребности“- Фондация „Социални
общности“

 Обучение на тема „ Интегрирано обучение на деца със
СОП“- Фондация „Европартньори 2007“



 Обучение на тема „ Аутизъм-диагностика и терапия
посредством картинкова система за комуникация - PECS“
– Нов български университет

 Обучение на тема „Монтесори педагогика и нейното
приложение в работата с деца със СОП в училищата“-
Център за приобщаващо образование

 Обучение на тема Поведенчески проблеми и социални
взаимодействия във включващото обучение“- Българска
асоциация за обучение на зрително затруднени деца

 Обучение на тема „ Четене с разбиране на художествен и
научно-популярен текст“- Сдружение на началните
учители



 Обучение на тема „ Подходи за работа с деца с нарушения в
интелектуалната сфера и аутизъм“ – Фондация „Социални
общности“

 Обучение на тема „Работа с ученици за развиване на
паметта и подобряване концентрацията на вниманието“-
Център за обучение, консултации и тренинг „ZS консулт“

 Обучение на тема „ Възможности за финансиране и
разработване на успешни проекти“, АБДМП

 Обучение на тема „ Разработване на индивидуална учебна
програма“- Фондация „Европартньори 2007“



 8.01.2018 - до момента – Второ ОУ „Гоце

Делчев”, гр. Гоце Делчев

 16. 10 2006 г. - 08.01.2018 г. – Регионален

център за подкрепа на процеса на

приобщаващото образование (РЦПППО) -

Благоевград

 14.02.2005 - 1.07.2006 - Помощно училище

„Васил Левски“, гр. Гоце Делчев





„Ако искаш да построиш кораб, не започвай да 

караш хората да събират дъски, да 

разпределяш работата и да даваш заповеди. 

Вместо това ги научи да копнеят за огромното 

и безкрайно море“ 

Екзюпери



Ф
и
л
о
с
о
ф
и
я 

н
а 

у
ч
и
т
е
л
я

Като Божие творение
всяко дете има заложен
у себе си потенциал за
развитие на сетива,
наблюдения и знания за
света, които може да
усвоява на различни
нива по индивидуални
начини, а понякога да се
нуждае и от специфично
подпомагане в
образователния процес.



Философия на учителя

Мисия на ресурсния учител е да открие най-
добрия път към личността на ученика със специални
образователни потребности, да стимулира естествено
заложеното у него любопитство към света и с уменията си
да направи достъпна за него информацията за този свят,
заложена в учебната програма на общообразователното
училище.

У всеки ученик е нужно учителят да създаде
ползотворното усещане, че постепенните крачки, които
заедно правят в обучението, отварят нови врати към
знания, умения и възможности за все по-добро
образование, по-добра реализация и по-добър живот.
Като едновременно с това обучението и общуването в
училище носят не напрежение, а радост и позитивно
развитие както за ученика със специални потребности,
така и за неговите съученици и приятели. Така целта на
приобщаващото образование ще бъде изпълнена.



 Провеждане на вътрешноинституционално обучение на тема

„Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие

на учениците“

 Оценка на индивидуалните възможности, затруднения и ниво

на развитие, определяне на потенциалните потребности на всеки

ученик със специални образователни потребности

 Определяне на основните цели в образователния процес и

задачите за тяхното изпълнение

 Изготвяне на план за допълнителна подкрепа, индивидуален

учебен план и индивидуални учебни програми по учебни

дисциплини в зависимост от възможностите на всеки ученик



 Изграждане на взаимовръзка с ученика, основана на

доверие и мотивация за постигане на положителни

резултати в развитието и обучението му

 Подбор и реализация на обучителни методи, утвърдени

и авторски дидактични материали според индивидуалните

образователни потребности на ученика

 Осъществяване на емоционално-психологическа и

образователна подкрепа във всеки етап на обучителния

процес



Анализ и оценка на постиженията и нуждите на

ученика във всяко занятие

 Изработване на индивидуално ориентиран план за

подобряване и развитие на педагогическата и обучителната

дейност

 Подобряване на социалните и комуникативните способности

на ученика с цел по-добро приобщаване към училищната среда.

 Съвместна работа с учители, родители и ученици за

осъществяване целите на приобщаващото образование



Участие на учениците със специални образователни

потребности в училищни и извънучилищни мероприятия

– празници, работилници, благотворителни базари,

екскурзии, спортни изяви в област Благоевград,

тържества и други мероприятия към Неврокопска св.

митрополия, съвместни дейности с Народно читалище

„Просвета“ и Общински исторически музей , гр. Гоце

Делчев





Ръководене на клуб „ Вълшебна реалност“ с участие

на учениците на допълнителна подкрепа и техни

приятели от училището.

https://www.facebook.com/2.ou.gd/posts/pfbid0kZsgRjSFerAhsLEzgbdbPGnNk5ouN4

Bjw4d7PpDGHoHsxZatkhYhKUNgSfdcjsFsl

https://www.facebook.com/2.ou.gd/posts/pfbid0kZsgRjSFerAhsLEzgbdbPGnNk5ouN4Bjw4d7PpDGHoHsxZatkhYhKUNgSfdcjsFsl




https://www.facebook.com/2.ou.gd/videos/29
54782944772419

https://www.facebook.com/2.ou.gd/videos/2954782944772419




 „В горския свят чрез думи и възприятия“ е част от типа 
уроци по метода „Приказки от кутията”. Това е 
интерактивен урок на базата на мултисензорна стимулация, 
предназначен за ученици с широк спектър на специални
образователни потребности. 

Урокът и картите «Животни» 
са авторски интелектуални
продукти, одобрени от МОН.





Организиране и
провеждане на
спортни игри по
футбол и народна
топка в периода
20 – 29 май 2022 г.



Ролева игра по случай 24 май 2021 Г, Празника на славянската
писменост и култура с г-жа Цветана Димова (учител по история) 
пред учениците от вторите класове. Второкласниците изписаха и 
думата ПИСМЕНОСТ на глаголица и на кирилица. 



Едноседмично участие в обучение по проект: "Центрове за
повишаване готовността на населението за реакция при
наводнения» с ученици от Второ ОУ» Гоце Делчев» в гр.
София.



Интерактивна игра в
пет кръга „Да бъдеш
откривател“ с
участието на два клуба
от занимания по
интереси във Второ ОУ
„Гоце Делчев“ –
„Вълшебна реалност“
и „Малки творци“ с
ръководители Вера
Еринина и Ана
Тоцкова.





Изнесен урок с учениците от III В ,VI Б клас и ученици на 
допълнителна подкрепа на тема «Карнавал в гората» по 
едноименното произведение на Леда Милева, съвместно с 
преподавателите г-жа Тоцкова (класен ръководител на 3.в клас) 
и г-жа Чонгова (учител по български език и литература).



Ролеви игри по случай 16 ноември 2022 Г, ден на толерантността
с учениците от 6.б клас и техния класен учител г-жа Галя Чонгова-
Стойкова (учител по български език и литература).  
Тема на занятието: « Ще съпреживея, когато преживея»



 Доказано във времето положително развитие на
обучаваните ученици в образователен, комуникативен,
психомоторен и социален аспект

 Доказано във времето подобряване на способността на
училищната и семейна среда за приобщаване на
ученика със специални образователни потребности

 Утвърдена традиция за иницииране, организиране и
участие в извънкласни дейности

 Повишаване на авторитета на ресурсния учител и
неговото значение за успешната реализация на деца и
възрастни със специални потребности в обществото



Детски усмивки

Споделени емоции

Проявена радост от обучение

Устойчиви във времето

взаимоотношения между

ресурсния учител и неговия

ученик



 Самоусъвършенстване в духовен и социален план

 Непрекъсното проследяване и усвояване на

настъпващите новости в теорията и методологията в

развитието на приобщаващото образование

 Усъвършенстване на умения за създаване и прилагане на

дидактически материали съобразно всеки отделен случай на

нужда от ресурсно подпомагане

 Придобиване на втора професионалноквалификационна

степен


