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1. Обща информация: 

 
Име: Росица 
Презиме: Йорданова 
Фамилия: Кирова 
Имейл: rosi2002@gbg.bg 
Име на институцията: ОУ „Св. Климент Охридски” с. Кичево 
Заемана длъжност в момента: старши ресурсен учител 
 
 
 
 
 

 
 
 



Философия на преподаване: 
     

            Работата с деца е призвание, мисия, голяма отговорност. Светът през детските очи е едно чисто, прекрасно 
място, изпълнено с игри и веселие, детски усмивки, детски смях, детски протегнати ръце, детски очи. 
            Важно е децата да бъдат обучавани, но най-важно е да бъдат щастливи и да растат спокойно. От моята 
практика знам, че децата възприемат и пресъздават най-добре наученото, когато е поднесено в интересна форма.  
            Убеждението, което следвам:  Играй, Забавлявай се, Учи! 

 
Любим цитат: 
          "Трябва ли винаги да учим децата си с книги? Нека първо да ги научим да гледат към звездите, да се 
възхищават на слънцето и планините. Нека ги запознаем с дърветата, с пеперудите и цветята. Да събудим у тях 
възхита и възторг към цвета на живота. Едва тогава те ще се научат да мислят. А щом започнат да мислят, ще 
започнат да питат. Тогава им дайте книга." 
           Дейвид Полис 

 
 
 
 
 

2. Общи умения и компетенции 



 
Умения и компетенции Описание 
Знания и опит 
 
 
 
Любов към децата 
  
Мотивация  

Добрият учител е онзи, който постоянно усъвършенства знанията и опита си, 
умее да приема съвети, да приема критика. Преподаването е призвание, 
мисия, голяма отговорност. Енергия и сили ми дават детските усмивки, в които 
виждам  плодовете на моя труд. 
Главен принцип на моята педагогическа работа е да покажа на детето, че е 
обичано, разбирано, уважавано.  
Да открия и помогна за развитие силните страни  на детето, да му подам ръка, 
когато има нужда. 

 
3. Специални умения 
           При работа с деца със специални образователни потребности се старая да насочвам процеса на развитие 
на детето и да поддържам специално подготвената среда. Използвам  различни образователни стратегии, 
поощряващи естественото любопитство на детето, за да може то да прави собствени избори, да придобие  
независимост и самочувствие. Прилагам специфични  форми  за общуване при деца със СОП, учебният  
материал се структурира  според вида, сложността  и  степента  на   увреждането. 
         Децата се подпомагат по време на индивидуалната работа за включване в обучителни и ежедневни 
дейности, корекция на неприемливото поведение и изработване на нови адаптивни модели, подпомагане на 
комуникацията.  
        Приоритет е изграждане  чувство на доверие и сигурност, създаване на емоционален комфорт, участие в 
образователно-възпитателния процес.  

4. Образование 



Образование и 
квалификационна 
степен 

Специалност Образователна институция 

Допълнителна 
професионална 
квалификация 

Ресурсен учител Департамент за информация, квалификация и 
продължаващо образование  

Висше - магистър Социален мениджмънт ВСУ „Черноризец Храбър“ 
 

Висше - бакалавър Приложна социална 
психология 

ВСУ „Черноризец Храбър“ 

Висше – 
професионален 
бакалавър 

Предучилищна педагогика ИДНУ „Тина Киркова“- Добрич 

   
 
 
 
 
 
5. Обучения и участие в конференции 



Наименование Образователна институция 
Стратегии и техники за справяне с неприемливо 
поведение 

„Карин дом“ 

Контрол с поглед и софтуер за ранно детско развитие „Асист” 

Монтесори метод за деца Асоциация „Монтесори – ръка за ръка“ 
Квалификационен курс- обучение за педагози - 
Специален педагог 

Университет WSB- Полша 

„Сензорна интеграция – фактор в ранното детско 
развитие. Теория и практики“ 

Национален институт за образоване и 
приобщаващи политики 

„Практическа работа в Монтесори среда“ „Карин дом“ 

„Музикотерапия–същност, техники и игри – нов 
подход за провеждане на учебно-възпитателна 
дейност“. 

„Продивайн“ЕООД 

„Арт-терапия в работата с деца и възрастни с 
увреждания“ 

„Персонал Консулт – Г. Попов“ 

„Увреди, които предизвикват поведенчески 
проблеми-тестуване, оценка и управление. Музиката-
средство за терапия и обучение.“ 

„Карин дом“ 

 
 

Участие в конференции 
Тема  Организация  



Конференция на тема „Приобщаващо образование за 
деца с тежки множествени увреждания“ 

„LUMOS“ 

Национална конференция „Дете, семейство, общност 
– от ранна интервенция към приобщаващо 
образование“. 

 „Карин дом“ 

Международна конференция по аутизъм  „Карин дом“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Професионален опит 

 



Общ стаж Учителски стаж 
35 години 14години 

 
 

История на заеманите длъжности 
Име на институцията Заемана  длъжност 

Център за специална образователна подкрепа Специален педагог 
Община Варна – проект по ОПРЧР „Да не изоставяме 
нито едно дете „У дома, а не в дом“ 

Ръководител на Център за настаняване от семеен 
тип. 

СНЦ „Евроинтеграция“ Специалист социални дейности 

Фондация „Съпричастие” Специалист социални дейности 
Национален център за социална рехабилитация Психолог 

Дом за медико  социални грижи Педагог 

ОДЗ „Калина Малина“ Педагог 

 
 
 
 
 

7. Педагогическа дейност: 
Отговорности на учителя 
           Моите отговорности при работа с децата са свързани с подпомагане на личностното им развитие,   



  съчетавайки    добрите традиции и иновации в образованието чрез: 
  - осъществяване на личностно-ориентиран педагогически процес, в чийто център е детето като активен негов    
  участник 
  -осигуряване на равен шанс за всички деца във възпитателно-образователната дейност 
  -развиване на емоционалната им интелигентност, придобиване и усъвършенстване на емоционални и социални     
  умения, необходими за справяне с жизнените предизвикателства въз основа на ефикасното общуване с връстници   
  и възрастни 
  -създаване на възпитателно-образователен процес, наситен с етика в човешките взаимоотношения 
 

Методи и техники на преподаване 
           От изключителна важност за мен е индивидуалният подход към всяко дете. Предлагам на децата материали в 

съответствие с възрастовите особености и индивидуални характеристики. Старая се да осигурявам подходящи 

условия за ефективна работа, съобразявайки се със  специфичните особености на децата с обучителни затруднения. 

Наблюдението, беседата и разказите са водещи методи в моята педагогическа дейност,  акцентирам на 

презентациии и различни демонстрации. 

В работата си използвам: 
1.Учебни помагала и методическа литература 
2.Табла 
3.Записи на песни и музикални произведения за слушане по музика 
4.Подбрани тестове и др. помощна литература 
5.Дидактични образователни игри, образователни софтуери. 

                 6.Интерактивни и специфични  методи на обучение. 
 

Избор на подходящи дидактически материалиали 



           При планиране на педагогическа ситуация и организиране и ръководене на образователния процес, поставям 
акцент при работата върху динамичните взаимоотношения между учителя и учениците при  организиране на 
индивидуалната работа, презентации,  ролеви игри, методи на работа за личностна и творческа изява. Чрез 
адаптиране на учебното съдържание и използване на интерактивни методи и техники се стремя да постигам 
увеличаване продължителността и подобряване концентрацията на вниманието, по-добра ориентация във времето 
и пространството, изграждане на количествени представи, както и осигуряване на активно и мотивирано участие  в 
условията на неформално общуване. Използвам  различни дидактични материали, дидактични игри, учебно-
технически средства, интересни факти и забавни елементи за постигане на оптимални резултати. 
 

Оценяване напредъка на децата/учениците 
                 Ежедневно си поставям малки цели, с които постепенно да се доближавам до крайната цел – създаване и 
развиване у децата на навици и умения, които ще способстват за тяхното личностно развитие и по-добра 
адаптивност. 
                Основен метод при оценяването е наблюдението. Според Монтесори "Има само един принцип при 
наблюденията: децата трябва да могат да се себеизразяват. Това освобождава тези нужди и възгледи, които иначе 
биха останали скрити или потиснати в средата, която не им позволява да действат спонтанно.“ 
               При целенасочено наблюдение на детето се анализира  специфична информация за неговото 
функциониране: 
-силни страни; 
-затруднения; 
-потенциал за оптималното развитие; 
-участие в образователния процес; 
-възможности за реализация                   
           Въз основа анализ на събраната документация и мнение на родителите се отчитат  образователните и 
личните постижения, както и социалното и емоционално развитие на детето. 



 
Обратна връзка           
          Работата с родителите/настойниците заема важно място в педагогическата дейност. Съществен  момент в 
дейността  е подпомагането  в усилията  за преодоляване на трудностите, свързани с възпитанието и обучението на 
децата им. 
         В комуникацията  с родителите от съществено значение е изграждане на доверие  посредством  обратна 
връзка и добронамерено и компетентно отношение към нуждите на техните деца. Общуването с тях,  споделянето 
на спецификата при работата с децата създава предпоставки за привличането им като партньори в екипната 
работа.  
 
 

 


