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Основна информация

Име: Катерина Иванова Татанова.

Дата на раждане: 05.04.1976 г., гр. Гоце Делчев.

Местожителство: гр. Гоце Делчев.

Месторабота: ПГ по МСС “Пейо К. Яворов”.

E-mail: ket_tatanova@abv.bg
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 Основно образование: Първо ОУ “Св. Св Кирил и
Методий”-1991 година, гр. Гоце Делчев.

 Средно образование: ПМГ “Яне Сандански”- 1994
година, гр. Гоце Делчев, хуманитарен профил.

 Висше образование: ЮЗУ “Неофит Рилски”-2018
година, гр. Благоевград, специалност - Психология.

 Завършено базисно ниво-Себерефлексия на 
Позитивна психотерапия-2021година, гр. 
Благоевград.

Образование
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Професионална квалфикация

 Сертификат за успешно завършен курс на тема: “Интернет-безопастно
пространство за деца и младежите в контекста на риска от попадане
трафик на хора - 13.03.2019 година;

 Сертификат за успешно завършен курс на тема: “Устойчиво използване на
водата и водните ресурси” - 21.07.2019 година;

 Сертификат за успешно завършен семинар за емоционална
компетентност и разрешаване на конфилкти при деца и въведения в
метода карти на приятелството - 12.02. 2020 година;

 Сертификат за успешно завършен курс на тема: “Ролята на образованието
за бъдещето на децата” - 05.10.2019 година;

 Сертификат за успешно завършен курс на тема: “Агресията и насилието-
проблем на семейството, училището и обществото” - 12.11.2019 година;

 Сертификат за успешно завършен курс на тема:“Портрет на родителя в 21
век” - 19.10.2019 година;

 Сертификат за участие в дискусия на тема: “Виртуалната реалност в
образованието - предизвикателства, предимства и недостатъци”.
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 Удостоверение № 6-0101 за успешно завършен курс на обучение на тема:

“Работа с родители в мултикултурна среда - активизиране на родителите.

Иновативни практики за подобравяне взаимоотношенията с родителите”-

11.09.2019 година;

 Удостоверение № 9441 за успешно завършен курс на тема: “Ефективната

комуникация в училище - детерминант на успешно педагогическо

взаимодействие” -14,15.12.2019 година;

 Удостоверение № 297-2 за успешно завършен курс на тема: “Техники за

психологическо взаимодействие в училищна среда за повишаване на

социалните и граждаски компененции” - 02 - 04.12.2019 година;

 Удостоверение № 204-32 за допълнително обучение на тема: “Медийната

грамотност камо методика” - 01.12.2020 година;

 Удостоверение № 25-26 за допълнително обучение на тама:

“Адлериански подход в образователната среда”- 15.03.2021година.

Професионална квалификация
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Уебинари
 “Опитът на училищните педагози и педагогически съветници при работа в

извънредно положение” - 31.05.2020 година;

 “Повишаване на демократичната компетентност и разбирането за правата на
човека сред младите. Как да развиваме уменията на 21 век с дизайн и мислене?” -
16,17,24.06.2020 година;

 “Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децата” -
21.09.2020 година;

 “Подобряване на психичното здраве сред учителите и управление на стреса” -
05.10.2020 година;

 “Емпатията - умението да осъзнаваш емоциите си” - 07.10.2020 година;

 “Съвременни ефективни подходи за оценяване с изправяне с насилието и тормоза в
образованието” - 11.10.2020 година;

 “Входните психологиечски оценяване в началото на учебната година. Кои са те,
защо и как да ги провеждаме?” - 28.09.2020 година;

 “Пасивното пушене при децата в новата обстановка и дългосрочната профилактика
на белодробното здраве” - 16.11.2020 година;

 “Стандартизиране на психотестове като инструмент за невременно
идентифициране на клинични рискове и планиране на терапия при деца и
възрастни” - 30.11.2020 година.

 “Травма-информиран подход в образователна среда”, с лектор доц. д-р. Джон
Спери. 10.04.2021 година.
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Участия в конкурси и спечелени награди

с ученици

 Конкурс на фондация “Българска памет”, есе на тема: ”Моята гледна 

точка за успешна бъдеща кариера“ - 27.02.2020 година;

 Конкурс с рисунка на ОКБППМН - гр. Гоце Делчев  на тема: 

“Рисуваме лика на Гоце Делчев” - 04.02.2021 година;

 Конкурс организиран от Първо основно училище “Св.Св. Кирил и 

Методий” гр. Гоце Делчев на тема: “Първият ден след края на 

пандемията от COVID 19” -10.01.2021 година.

 Конкурс  за рисунка организиран от ОКБППМН на  тема:  “Рисуваме 

лика на Гоце Делчев”.

 Участие в конкурс организиран от ОКБППМН  на тема: “България 

през вековете”.
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Професионален опит и стаж

 От 02.05.2018 година до 02.11.2018 година, психолог в

община Гърмен;

 От 03.01.2019 година до този момент, педагогически

съветник в ПГ по МСС “Пейо К. Яворов”, гр. Гоце

Делчев.
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Философия

Какво е да си емпат?

 Емпатията е умението да сме съпричастни към

другите, да можем да се поставим на тяхно

място, да изминем известно разстояние в

обувките на някой друг. Тя ни помага да забравим

за момент за себе си и да се опитаме да разберем

мислите, емоциите, потребностите и желанията

на другия човек.
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 Правете всичкото добро, на което сте способни, с всички средства, които

имате, по всички начини, които знаете, на всички места, където можете, по

всяко време, когато можете, на всеки човек, на когото можете, докато можете!

- Джон Уесли;

 Едно от най-големите чудеса на Бога е да дава възможност на обикновените

хора да вършат необикновени неща. - Хорас Джаксън Браун.

Емпатичните хора са емоционално интелигентни. Те са 

рядко срещано явление днес. Бъди емпат и следвай 

следните максими:
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Отговорности:

 Запазване психичното и физическото здраве на учениците;

 Оказване на съдействие при възникнали лични, обучителни и социални

трудности на учениците;

 Осъществяване на психодиагностична, консултативна, възпитателна,

посредническа и интервенционна работа с ученици, родители и учители;

 Работа с ученици с проблем в училищната адаптация;

 Индивидуално консултиране с ученици по проблеми свързани с тяхното

поведение;

 Индивидуално консултиране на родители по проблеми на

взаимоотношение с техните деца;

 Консултиране по инцидентно възникнали проблеми и конфликтни

ситуации;

 Индивидуално консултиране на ученици по проблеми свързани с

допуснати безпричинно отсъствия.
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 Индивидуална работа в помощ на учениците със специални

образователни потребности;

 Срещи и разговори с родители по въпроси, касаещи личностното

развитие на учениците, тяхното обучение и допускането на безпричинни

отсъствия;

 Работа с ученици, които имат асоциално рисково поведение и

контролиране на поведението им, отсъствията им и картотекирането им;

 Водене на регистър и картотекиране на ученици в риск;

 Ръководене на Ученически съвет;

 Ръководене на клуб «Активни родители»;

 Организиране на училищни мероприятия, инициативи и тържества;

 Работа в тясно сътрудничество с класни ръководители, инспектор детска

педагогическа стая, „Отдел закрила на детето”, МВР, МКБППМН.
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Основни цели на дейността на педагогическия съветник 

са взаимоотношенията:

Учител - ученик: учител - родител: ученик - родител

За постигане цялостното поведение на 

психологичния климат и обучителна среда 

в училище:

 Запазване на професионалната тайна;

 Провеждане на индивидуални и групови

консултации;

 Използване на вилидизирани помощни

средства;

 Поддържане и съхранение на документация,

обезпечаваща и отчитаща дейността.
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Основни насоки в работата ми, като педагогически 

съветник са:

 Диагностична дейност;

 Консултативна дейност;

 Посредническа дейност;

 Кариерно ориентиране.
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Участие в комисии

 Координационен съвет по механизма за противодействия на училищния

тормоз - председател;

 Комися за борба с противообществените прояви - председател;

 Комисия за актуализиране на издадените правилници и планове - член;

 Екип за подкрепа и личностно развитие - координатор;

 Екип за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна

и училищна възраст - член;

 Екип по обхват в училище - председател;

 Методическо обединение на класните ръководители - председател.

Напред

Назад



Методи на работа

 Арт терапевтичен метод;

 Терапевтична приказка;

 Проективни методики;

 Музикотерапия;

 Емоционални карти;

 Решаване на казуси;

 Валидизирани тестове;

 Беседа;

 Дискусия;

 Наблюдение;

 Анкета;

 Консултация;

 Инструментариум от позитивната психотерапия;

 Емоционални карти - инструмент;

 Методи от психодрамата.
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Съдействие с различни институции 

Съвместна работа с:

 Детска педагогическа стая;

 Отдел “Закрила на детето”;

 Местна комисия за борба с противообществените прояви на

малолетни и непълнолетни деца и ученици;

 МВР;

 Община Гоце Делчев.
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Контакти

 Email: ket_tatanova@abv.bg

 Тел: 0895690387
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