
 

 

Училището на което съм се посветил!? 

Това е училището в което хората са заедно, споделят предизвикателства, 
насърчават се в трудни моменти, но най-вече се учат един от друг.  

Това е едно топло и уютно място, където всички се  чувстват значими, 
където грешките са част от ученето, където грижата за другия е част от 
любовта към себе си, където децата се учат от възрастните, но и 
възрастните се учат от децата.  

Това е моето училище,  в което имаме нужда да откриваме отговори на 
простите и едновременно най-смислени въпроси : Кой съм аз? Откъде идвам и 
накъде съм  се запътил? Какъв е светът,  в който живея? Какво аз мога да 
променя?  

Това е „моето училище”! 

 

 

П О Р Т Ф О Л И О 
 

на Иван Стефанов Вълков  
директор на Начално училище „Отец Паисий”, гр. Плевен 
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Резюме 
 
 
 

1. Име, презиме, фамилия:  Иван Стефанов Вълков 
 

2. Дата на раждане: 26.04.1959 г. 
 

3. Гражданство: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

4. Месторабота: Начално училище „Отец Паисий”, гр. Плевен 
 

5. Длъжност: директор 
 

6. Образование: висше 
 

7. Ниво по национална класификация: магистър 
 

8. Специалност: Начална училищна педагогика 
 

9. Общ трудов стаж: 38 години 
 

10. Педагогически стаж: 36 години 
 

11. Стаж на ръководна длъжност: 31 години 
 

12. Електронен адрес: otec_paisiy@abv.bg 
 

13. Телефон/факс, GSM: 064/823880, 0878580294 
 

14. Допълнителна информация:  
 
- членува в СРСНПБ /Съюз на работодателите в системата на 

народната просвета в България/ 
- женен с две деца 
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Философия 
 

„Искам децата да разберат света, но не само, 
защото светът е интригуващ, а човешкият ум 
любопитен.  
Искам да го разберат, така, че те ще бъдат в 
позицията да го превърнат в по-добро място.”  
                               
                                                          Хауърд Гарднър  

 
 
Образованието като неотменно право на всяко дете е насочено към 

създаване на училищна среда, където съществуват оптимални условия  за 

личностно ориентиран характер на преподаване. Детето се чувства ценено и 

значимо със своята индивидуалност, стил и темп на учене.  

Това ми разбиране се основава на трансформационната образователна 

педагогика, в основата на която стои конструктивно отношение към ученето и 

педагогически практики за индивидуалното израстване на човека.  

Признанието, че всяко дете носи в училище житейски опит, който трябва 

да се зачита и цени е фундаментално. То поставя  ученика в центъра на всички 

взаимодействия. Основната цел на обучението е не да се запаметява 

информация, а тя – информацията,  да се превърне в насърчаване на 

мисленето и в умение за рефлексия. Това от своя страна е свързано  със 

стимулиране на активното участие на децата – да изследват, да преживяват, да 

придобиват опит, който да анализират. Ефективното научаване се случва, 

когато новата информация се свързва и съотнася към това, което човек вече 

знае. 

 Едно дете, преди всичко, трябва да расте щастливо. Затова е важно  да 

се обръща особено внимание на динамиката на развитие на неговите интереси 

и способности. Когато е налице  мотивация, желание и порив, лесно  се 

постигат и високи академични  резултати. И тези резултати не са самоцел, а 

следствие от извървения път на социално и емоционално развитие. 

Училищната среда е тази, която  създава усещане за принадлежност. Тя 

предполага изградена общност на хора, свързани един с друг, чрез общи 

интереси и ценности. Когато хората се чувстват част от тази общност, те могат 

да пренебрегват собствените си интереси в името на останалите. Те държат 

един на друг, работят усилено и се чувстват горди с принадлежността си. 

 Общуването и сътрудничеството със семействата на децата, като важна 

страна на училищната култура, също има своето значение от гледна точка на 

важността от формиране  на загрижена училищна общност.  
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Трябва да приемем, че образованието е част от живота – процес на 

живеене със своята динамика и непредсказуемост. Важно е да разбираме тази 

динамика и да я отразяваме в училищната реалност, така че децата да 

придобиват чувство на идентичност и собствена стойност, да се научат на 

общи културни ценности и зачитане правата на другите.  

Важно е да подчертая, че училищната среда е тази, която следва да се 

адаптира към децата, отчитайки техните различия и индивидуални особености, 

а не обратното. И когато поставяме акцент върху индивидуалния подход 

следва да разбираме и уважаваме достигнатия етап на развитие на детето и 

същевременно с това да го обсипваме с подходящи дейности, които му 

осигуряват чувство на успех, предизвикателства и емоционален комфорт – 

правят го щастливо.  

Споделяйки тези възгледи, смятам, че така децата ще имат възможност 

да съпреживеят пъстротата и разнообразието на света, както и да разсъждават 

върху съвсем реални неща от живота. Една демократична училищна среда ще 

им помогне да разбират уникалната разлика между понятията „свобода от… ”  

и   „свобода за… ”  т.е. да преместят фокуса от идеята за свобода от 

ограниченията и правилата, към свобода на личното достойнство, уважението и 

толерантността. Може да се каже и така: Учениците не само трябва да бъдат 

обучавани да живеят в демократично общество, когато пораснат;  те трябва да 

имат възможност да живеят в демократично общество  и днес. В този смисъл, 

училището не само е подготовка за живота, то е част от живота и следва да 

утвърждава идеята „Учене през целия живот”. 

 

 

 

Иван Вълков 
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Образование и квалификация 
 

1. В Т У “Св.св. Кирил и Методий”, специалност “Начална училищна 
педагогика” – 1988г.; 

 

2. С У ”Св.Климент Охридски”, Организация и управление на образованието 
– 1992г.; 

 

3. С У ”Св.Климент Охридски”, поддържаща квалификация - Организация и 
управление на образованието – 1993г.; 

 

4. В Т У “Св.св. Кирил и Методий” - МОН, специализация  “Начална 
училищна педагогика” – 1994г.; 

 

5. Сертификат  за завършено обучение по Програма “Стъпка по Стъпка”, 
модул І клас – 1997г.; 

 

6.  Сертификат  за завършено обучение по Програма “Стъпка по Стъпка”, 
модул ІІ клас – 1998г.; 

 

7.  Сертификат  за завършено обучение по Програма “Стъпка по Стъпка”, 
модул ІІІ клас – 1998г.; 

 

8.  Сертификат  за завършено обучение по Програма “Стъпка по Стъпка”, 
модул ІV клас – 2000г.; 

 

9.  Сертификат  за завършено обучение по Програма “Стъпка по Стъпка”, 
преход V-VІІІ клас; 

 

10.  Сертификат  за завършено обучение, подготовка на треньори/обучители 
на педагогически специалисти – 2001г.; 

 

11. Сертификат  за завършено обучение,  Образование без предразсъдъци – 
2001г.,  

 

12. Сертификат  за завършено обучение, Лидерски умения – 2001г.; 

 

13. Сертификат за завършено обучение от INTERNATIONAL STEP BY STEP 
       ASSOCIATION (ISSA) ,тема: “Стандарти за оценяване на учители” –   

2002г.; 
 

14. Сертификат за завършено обучение от OPEN SOCIETY INSTITUTE – 
NEW YORK Training of Trainers in Anti-Bias Edication – 2003г.; 
 

15. Удостоверение от МОН и Световна банка за обучител по Проект 
“Модернизация на  образованието” – 2003г.; 
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16. Сертификат за завършено обучение ( trainig of treners) от USAID и CRI, 
Washington – 2004г. 
 

17. Сертификат за завършено обучение на  тема: “Управление на 
училището”, МОН – 2007г. 

 
18. Удостоверение за завършено обучение на тема:”Оптимизация на 

училищната мрежа” ”, МОН – 2008г. 
 

19. Сертификат за завършено обучение на  тема: “Трудовоправно 
законодателство”, МОН – 2009г. 
 

20. Сертификат за завършено обучение на тема: „Работа с делегирани 
бюджети”, МОМН – 2010г. 

 
21. Сертификат за завършено обучение на тема: „Качествено управление на 

образователната институция”, РААБЕ - 2010г. 
 

22. Сертификат за завършено обучение на тема: „Работа със 
заинтересовани страни”,НИОКСО – 2011г. 
 

23. Сертификат за  завършено обучение eTwinning, Център за развитие на 

човешките ресурси – 2012г. 
 

24. Сертификат за  завършено обучение на тема: „Ценностният подход в 
образованието – приложение в реалната педагогическа практика“, СУ 
”Св.Климент Охридски” – 2012г. 
 

25. Сертификат за завършено обучение на тема: „Разработване и 
управление на проекти“, НИОКСО – 2012г. 
 

26. Сертификат за завършено обучение на тема: „Информационна система 
за у-ща АдминПро“, АдминСофт Плюс ООД, 2015 г. 
 

27. Сертификат за завършено обучение на тема: „Как да обучаваме с 
интерактивна дъска“,  Център за творческо развитие – 2016 г. 
 

28. Удостоверение за завършено обучение на тема: „Подкрепа на личностно 
развитие в новите образователни политики на приобщаващо 
образование - ФИЛОСОФИЯ и ПРАКТИКА НА ПОДКРЕПАТА“, 
"Юнивърсъл Скул" ЕООД – 2017 г. 
 

29. Удостоверение за завършено обучение на тема: „Управление на 
емоциите. Работа в екип. Коучинг и менторство“, ДПИКУ Стара Загора – 
2017 г. 

 
30. Удостоверение за завършено обучение на тема: „Оценка на 

професионалната дейност на учителите и другите педагогически 
специалисти. Професионално портфолио“,  СУ ”Св.Климент Охридски”, 
ДИУУ София – 2017 г. 
 



8 

 

 

Области на професионално развитие 
 
І. Училищна политика 

- Постигане на Качествено образование; 

- Цялостна грижа за развитие потенциала на отделното 

дете/ученик; 

- Използване на методи с които да се подпомагат децата да се 

развиват и учат със собствено темпо; 

- Формиране на социални умения и успешна социализация;  

- Съхраняване и развиване на културната идентичност; 

- Превръщане на културното многообразие в източник и фактор 

за взаимно уважение, толерантност и разбирателство. 

 

ІІ. Сратегия на училището 

- Мисия; 
- Визия; 
- Глобална цел; 
- Ценност. 
 Вж.  http://otec-paisiy.com/ 
 
 
ІІІ. Постигане на ефективност чрез: 

1. Педагогически екип 

Педагогическият екип е обучен и отворен към съвременните 

предизвикателства и има важно значение за приемане и отстояване на 

промените, които се извършват в училището за реализиране  на училищната 

политика. Работи за покриване на образователни стандарти за качествено 

образование: индивидуализация,  учебна среда,  стратегии на обучение за 

целенасочено учене,   участие на семейството, социално приобщаване,  

планиране и оценка,  професионално развитие. 

Педагогическият екип е основен фактор за създаване на по-добро място 

за децата, за осигуряване на реална връзка на знанията с тяхното разбиране и 

практическа приложимост в житейска ситуация, за придобиване на социални 

умения и компетентности, необходими за успешна личностна реализация и 

активен граждански живот, за формиране на потребности за „учене през целия 

живот“.  

 

 2. „Учеща“ учебна среда; 

 3. Административна подкрепа; 

 4. Стратегии на преподаване - връзка „учене – преподаване”; 

 5. Кооперативно /съвместни/ учене; 

http://otec-paisiy.com/
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 6. Тематично обучение /работа по проекти/; 

 7. Формиращо оценяване; 

 8. Високи очаквания; 

 9. Права и задължения; 

 10. Мониторинг; 

 11. Родителска общност. 

Включването на семейството е важен фактор за успех и утвърждаване на 
връзката „училище-ученик-семейство”. В хода на съвместната дейност се 
осъществяват процесите на взаимодействие, които са взаимно обусловени от 
общият обект на възпитание – ученика. Най-важното е да се установят 
отношения на взаимно разбиране и доверие.  

 

На родителите се предоставят възможности за: 

 

- Непрекъснат контакт с учителите и взаимно информиране,  
относно развитието на децата; 

- Чрез присъствие в класната стая да оказват помощ и подкрепа на 
децата си; 

- Реализиране на съвместни проекти и програми; 
- Избор на дейности в които биха могли, според възможностите и 

желанието си, да бъдат полезни на децата. 
- Да общуват с други родители и да обсъждат вълнуващи ги теми, 

относно възпитанието и обучението на децата; 
- Да се сдружават и участват активно в дейността на Училищното 

настоятелство. 
             
 
ІV. Успешно реализирани значими проекти: 
 
1. Устойчивост на резултатите по отношение на:  
 
1.1. Проект “ Програма Стъпка по Стъпка” 
 
Идеята е да се осигурят благоприятни условия на децата да 

изживеят пълноценно своето детство и да се подготвят за 
предизвикателствата на бъдещето. 

 

 Позитивна организация на учебната среда с център ученика;  

 Широкото използване на интерактивни форми и методи на работа; 

 Конструктивно отношение към ученето и  практиките на образованието  
за индивидуално израстване на човека; 

 Признаване и приемане, че всяко дете носи житейски опит, който 
трябва да се зачита и цени; 

 Формиране на нагласи за промяна, творческо въображение, правене на 
избор и   критическо мислене; 

 Стимулиране способности за общуване и сътрудничество в малка и 
голяма група; 
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 Изграждане умения за самостоятелно откриване и решаване на 
проблеми; 

 Осигуряване приемственост и дейности, свързани с темпа на детското 
развитие; 

 Осигуряване условия на децата да придобият научни, практически, 
нравствени умения и отговорности, за да се включат успешно в демократичното 
общество. 

 Формиране на Загрижена училищна общност в т.ч общуване и 
сътрудничество със семействата на учениците като важна страна на 
училищната култура; 

 Функциониране на училището като Образователен модел. 
 
Основните компоненти /индивидуален подход, правене на избор в 

центрове, сътрудничество със семейството/ се реализират чрез дейности, 
стимулиращи социалното, емоционалното, интелектуалното и физическото 
развитие на децата.  

 
1.2. Проект “Социално приобщаваща Европа” 
 
Утвърждаване на  Индекса за приобщаване по посока работата на 

училището, изразяваща се в съвременна организация на учебния процес и 

личностно-ориентирани стратегии на преподаване с център детето.  

Постигна се устойчивост по отношение на: 

      - изработване на приобщаващи политики; 

      - развитие на приобщаващи практики. 

 

1.3.  Реализиране на  други проекти: 

1. Европейски уроци” на Фондация “Пайдея”; 
2. ЦРЧР-НА “Сократ”; 
3. Организация на позитивна класна стая.Утринна среща” на МОН и                                 

USAID и CRI, Washington,USA; 
4. Проект “Развитие на физическото възпитание и спорт”; 
5. Проект “i – клас “Компютри за училищата”; 
6. Проект „Училищно образование по подхода "Ученици обучават 

връстници"; 
7. Проект „Подобряване на МТБ”; 
8. Проект „Училището територия на учениците”, Модул „Ритуализация 

на училищния живот”; 
9. Проект „ИКТ в образованието”; 
10. Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“; 
11. Проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване 

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични 
знания, умения и компетентности“. 

 

V. Участия в национални конференции 

- Националната юбилейна конференция «20 години Програма Стъпка 
по Стъпка в България» – Св.св. Константин и Елена, 2014; 
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-     Национална конференция „Да направим училището привлекателно за 
младите хора“ – Пловдив, 2012; 

-     Национална конференция „Приобщаващо образование – 
приемственост между институциите“ – Плевен, 2011; 

- Четвърта национална конференция „Осигуряване на равни 
възможности за ромските деца за достъп до качествено образование 
чрез подобряване на училищната среда“ – София, 2010; 

- Трета национална конференция  „Равни възможности за ромските 
деца до качествено образование“ – Велико Търново, 2009; 

- Национална конференция по Програма „Стъпка по Стъпка“ – Св.св. 
Константин и Елена, 2001; 

- Национална конференция по Програма „Стъпка по Стъпка“ – Св.св. 
Константин и Елена, 2000. 

 

 
V. Експерт и обучител на педагогически специалисти 
 
Участия в качество на експерт и обучител на педагогически специалисти 

в проекти на: 
 
-  Министерство на образованието и науката;  
- Национален  институт за обучение и квалификация в системата на   

образованието /НИОКСО/; 
-  Програма „Стъпка по Стъпка” – София; 
-  Програма ФАР на Министерски съвет на Р България;   
-  Програма  МАТРА на Кралство Холандия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

 

Публикации 
 
● Организация на социално-педагогическа среда – модул /в съавторство/, 
София, 2010, изд. Фондация “Програма Стъпка по Стъпка”, Институт 
„Отворено общество”, Ню Йорк. 

 

● Приобщаващо образование – модул /в съавторство/, София, 2008, изд. 

Фондация “Програма Стъпка по Стъпка”, SLO national expertise centrum 

voor leerplanontwikkling; 

 

● Оценяване качеството на работа на учителя – Наръчник на училищния 
директор /свитък/, София, 2007, изд. РААБЕ, България; 

 

● Финансово-икономическа измеримост на реформата в средното 
образование – Наръчник на училищния директор /свитък/, София, 2007, 
изд. РААБЕ, България; 
 
● Съкровищница с идеи за дейности на учителя в началния етап /свитък, в 
съавторство/ –  София, 2008, изд. РААБЕ, България; 
 
● Приобщаващо образование – модулна програма за обучение на 
директори /в съавторство/, София, 2007г.,  изд.НИОД; 
 

● Сътрудничество със социални партньори и неправителствени 

организации – модулна програма за обучение на директори /в 

съавторство/, София, 2007г.,  изд.НИОД; 

 

● Приобщаващо образование – модул,  София, 2007г.,  изд. по проект на 
Програма ФАР; 
 
● Съкровищница с идеи за дейности на учителя в началния етап /свитък, в 
съавторство/ –  София, 2006, изд. РААБЕ, България; 
 
● Ръководство на обучителя  Утринна     среща  /в съавторство/, София, 
2005, изд. Фондация “Програма Стъпка по Стъпка”; 
 

            ● Позитивна класна стая. Утринна     среща – модул /в съавторство/, 
София, 2005, изд. Фондация “Програма Стъпка по Стъпка”;  
 

● Образование без предразсъдъци – модул /в съавторство/, София, 2004, 

изд. Фондация “Програма Стъпка по Стъпка”; 

 

● Сътрудничество със семейството – модул /в съавторство/, София, 2005, 
изд. Фондация “Програма Стъпка по   Стъпка”; 
 
● Как да изберем учебник – модул /в съавторство/, София, 2004, изд. 
Фондация “Програма Стъпка по Стъпка”. 
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