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Философията на педагогическия специалист. 

Макар и да звучи банално, аз вярвам, че 
  
„УЧЕНИКЪТ НЕ Е СЪД, КОЙТО ДА НАПЪЛНИШ, А ФАКЕЛ, КОЙТО ДА ЗАПАЛИШ.“ 
 

 
Също така никога не забравям притчата за добрия и 
лошия вълк. 
 
Стар индианец от племето „чероки“ разказвал на своя 
внук за борбата, която се води във всеки един от нас. 
Той казал на момчето, че в душите ни се борят два 
вълка. 
Единият е зъл – той е гневът, завистта, 
недоволството, отрицанието, алчността, 
надменността, самосъжалението, чувството за 
малоценност или пък за превъзходство, лъжата, 
фалшивата гордост и егоцентризмът. 
Другият е добър – той е радостта, мирът, любовта, 
надеждата, спокойствието, скромността, добротата, 
благосклонността, взаимността, щедростта, 
искреността, състраданието и вярата. 
Внукът се замислил за момент и след това попитал 
дядо си: 
– И кой вълк побеждава? 
– Този, когото нахраниш. - отговорил стария чероки. 

 
Старая се в работата си, в ежедневието си, във всеки един момент да „храня“ добрия 
вълк в себе си и да уча на това децата, на които преподавам. 
 

 

Общи данни – име, образование, допълнителни квалификации 

 
Лична информация:  

                                         Сашо Димитров Златанов, българин 

                                          Роден в град Пазарджик, 08.06.1959 г 
                                          Живее в град Пазарджик 
                                          Адрес  „Стефан Караджа“ 89 
                                          Телефон 0876595978 
                                           Емайл:  sasho.zlatanov@edu.mon.bg       
                                                           dimitrov_sasho@abv.bg 
 
Трудов стаж:               

                                           от 09.02.2015 г до днес 

                                           ОУ „Любен Каравелов“ 
                                           Ръководител на направление ИКТ 
                                           Град Пазарджик 
                                           „Панайот Волов“ № 1 
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                                            От 15.09.2014 до 08.02.2015 г 
                                           ОУ „Васил Априлов“ 
                                            Учител по математика и ИТ 
                                            Село Синитово, област Пазарджик 
                                            
                                             От 01.09.1987 до ………… 
                                            ПГМЕТ град Пазарджик 
                                            Учител по математика и информатика 
                                            Учител по информатика 
                                            Ръководител на компютърен кабинет 
                                            Пазарджик, „Цар Освободител“  № 105 
 
                                              От 01.09.1985 г до 31.08.1987 г  
                                              ОУ „Георги Бенковски“ 
                                              Възпитател 
                                              Село Виноградец 
                                              Община Септември, област Пазарджик 
 
Образование:                  

                                            Висше, магистър 

                                             ПУ „Паисий Хилендарски“, град Пловдив 
                                             Математик, учител по математика 
                                             От 01.09.1981 г до 30.06.1985 г 
                                             
                                            Следдипломна специализация 
                                            СУ „ Климент Охридски“, град София 
                                            Редовна, присъствена  
                                            Информатик, учител  по информатика 
                                            От 02.02.1987 г до 30.01.1988 г 
                                             
                                            Придобита ПКС – II 
                                            ИУУ Стара Загора 
                                            29.12.1989 г 
 
Лични умения и компетенции: 

                                                 Владея английски език на ниво А1 – разбиране, разговор, писане 
                                                  Компютърни умения - Притежавам отлични компютърни 

имения. Работя  с офис пакета на Microsoft на експертно ниво. Ползвам свободно различни 

специализирани програмни продукти, програмирам. През годините съм преподавал и 

използвал различни ИТ технологии и програмни продукти:      I-Deas Master Series, AutoCAD, 

Corel Draw, Adobe Photoshop CS, Adobe Flash CS, Sony Vegas Pro и др. Програмирам на 

Pascal, C++, HTML, Logo, Visual Basic и др. 

                                                     Социални умения и компетенции -  лесно и бързо усвоявам 
нови знания и умения. Работя успешно в екип. Отлична комуникация с колеги и 
ръководство. 
                                                     Организационни умения и компетенции - Умея да 
организирам и управлявам учебния процес, да прилагам иновационни методи. Натрупал 
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съм богат професионален опит в над 30 годишния си учителски стаж.  Работил съм с 
различни възрастови групи: от деца в основния курс, през ученици от горния курс, до 
възрастни. Участвал съм в разработването на различни учебни пакети  
(по задание на МОН ) подпомагащи обучението по  ИТ. 
                                                    Допълнителна информация - Работил съм като лектор в 
различни фирми и организации: БГОЦ Пазарджик, “ИКОМ”  ЕООД Пазарджик,  
Тракийски университет – Стара Загора, Център за пазарна икономика – София, 
Информационно обслужване – Пазарджик и др. 
 
 
 
 
 

Приложения: 

Диплома за висше образование ПУ „Паисий Хилендарски“ 
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Свидетелство за специализация СУ „Климент Охридски“ 

 
 

Удостоверение за II ПКС ТУ Стара Загора 

 

 

 



7 
 

Документи за усвоени знания и придобитите умения през последните 4 

години 

Майсторски клас „Иновативни практики в образованието“ Пловдив 2019 година 
 

 
 
Майсторските класове са интерактивна форма на обучение на учители - новатори чрез 
представяне н професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на 
иновативни технологии и практики. Те предлагат работа в екип между учители от 
различни предметни области, изграждащ представите за съвместимост, 
интегративност, иновативност и конкурентност. Майсторските класове са обект на 
мащабен иновативен обмен и са съпроводени с различни съпътстващи събития и изяви 
– конференции, семинари и др.  
Участниците  придобиват  умения за организация и провеждане на педагогически 
изследвания, усвоят стратегии и техники за прилагане на иновации в образованието, 
да придобиват умения за изследване на влиянието на иновативните подходи и методи 
върху системата на образованието, да усвояват  умения за прилагане на механизми за 
количествен и качествен анализ на резултатите от педагогическите изследвания, 
описват и популяризират добър педагогически опит. 
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Програма „Еразъм +“ – „Релационни и емоционални компетентности“ 
 

 
В пазарджишка област проектът "Релационни и емоционални компетентности" е прилаган в 11 

групи в седем училища в Пазарджик и в по едно училище в Пещера и Велинград. Целта най-

общо е как педагозите да насърчават изграждането на релационни връзки и приятелство сред 

учениците. При успех очакваните положителни ефекти са много - намаляване на стреса и 

агресията сред учениците, повишаване на успеха, намаляване на отсъствията от часове, 

развиване на социални умения. 

Ръководител на групата в ОУ „Любен Каравелов“ бе  Галина Цанева, старши експерт в РУО - 

Пазарджик. В 12 сбирки, проведени в продължение на няколко месеца бяха разгледани теми 

свързани с как да бъде насърчено изграждането на релационни връзки и приятелства сред 

учениците, предизвикателства в училищната среда и учениците от гледна точка на техните 

социални и емоционални умения. 

Участието ми в този продължителен курс изгради у мен качества, които ми помагат в 

ежедневната работа при общуването ми с учениците и най-вече с колегите. Повиши в 

значителна степен  емоционалната ми грамотност. 
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Облачни технологии  - „Използване на облачните технологии и създаване на креативна 
среда в обучението“ 

 
Участието ми в това обучение беше от особено значение за знанията и уменията ми в 
тази област. Това изигра важна роля по-късно в действията ми като ръководител на 
направление ИКТ в училище.  
 Още през 2017 година, след като се запознах с част от възможностите на облачните 
технологии в образованието, кандидатствах от името на ОУ „Любен Каравелов“ за 
включването ни в списъка на МОН за училищата имащи достъп до Офис 365. След като 
училището ни бе одобрено започна постепенното внедряване на тази нова и 
съвременна технология в обучителния процес. Учениците от прогимназията получиха 
своите акаунти, регистрираха се и в час от часовете по ИТ използваха облачни 
технологии. По-късно се указа, че учениците са придобили безценен опит и се 
справиха отлично при наложилото се от карантината Ковид-19 дистанционно 
обучение. 
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Документи преди 2017 година 
 
Програма ФАР – „Усъвършенстване на професионалното образование и 
обучение“ 

 
 
Удостоверение за професионално обучение - AUTOCAD 
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Сертификат – „Master Series” 

 
CAD - Technik 
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Сертификат – Ахглийски език „Хедуей“ – 1 ниво 

 
 
Сертификат на Autodesk 
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Удостоверение  „Методика на обучение на децата и учениците по БДП“ 

 
 
 
 

Отговорности:  

 
Ръководителят на направление ИКТ в училище НЕ РЪКОВОДИ НИКОЙ, той няма 
екип, няма подчинени, които да ръководи. Той е прекия изпълнител на всичко онова, 
което се случва с хардуера и софтуера в училището. Освен това е и учител, 
изпълнява почти половин преподавателска норма, дейно участва в учебно-
възпитателния процес, работи с ученици, родители, учители, ръководство.  
 

I. Учител 
 Информационни технологии в 5, 6 и 7 клас 
 Математика РП  в 5 клас 
 Компютърно моделиране в 4 клас 

 
II. Ръководител на направление ИКТ 

 В помощ на  директора на училището при изготвяне, поддържане и 
архивиране на: 
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 Образец № 1  
 Свидетелства и Удостоверения за завършен клас или степен на образование 
 Удостоверения за преместване 
 Седмичното разписание на часовете 

 

 Поддържам и администрирам:  
 Админ Про и Админ РД 

 

 
Двата най-важни програмни продукта свързани с нормалното функциониране 
на едно училище са АдминПро и АдминРД. Цялата училищна документация се 
обработва с тях и освен трудоемка работа е и много отговорна. Изискват се 
задълбочени познания на действащата законова система свързана с издаваните 
от всяко училище документи, познаване на учебните планове и програми, 
системно следене на настъпващите промени и своевременното им отразяване 
в Образец № 1. 
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 Електронен дневник 

 
Електронният дневник като че ли е познат на всички. Позната е едната му 
страна-тази на учителя. Ежедневното отразяване на отсъствия, успех и учебен 
материал. Другата страна е неговото администриране. Генериране на кодове, 
регистриране на ученици, родители и учители, създаване на шаблони 
съответстващ на седмичното разписание, задаване на часовете на класовете и 
учителите, промяна на учителя за часа (заместване), генериране на ежедневни 
и периодични справки, приключване на срокове и година, генериране на 
дневници, регистрирането им в платформата на МОН, архивиране и т.н. 
Работата по електронния дневник на администратора е ежедневна изискваща 
оперативност и коректност, отговаряща на останалата училищна документация 
(например заповеди за заместване), затова в ОУ „Любен Каравелов“ освен 
ръководителя на ИКТ администратор на електронния дневник е и заместник 
директора. 
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 Училищен сайт 

 
 
В зависимост от избрания хостинг поддръжката на един сайт е 
висококвалифицирана и трудоемка работа. Администраторът на сайта се грижи 
за абонамента, за подбора на материалите, за спазване на правилата за 
публикуване на информация, за предварителната ѝ подготовка и за 
актуалността ѝ. В големите училища има администратор на сайта, който се 
грижи само за поддържането му през годината, ОУ „Любен Каравелов“ не е 
голямо училище. 
 
 

 Microsoft Office 365 – училищен администратор 

 
Администраторът на офис 365 отговаря за функционалността на 
платформата, за поддържане на акаунтите на учениците и учителите. При 
възникнали проблеми работи по отстраняването им. Почти ежедневно му се 
налага да оказва подкрепа на ученици загубили достъп до профила си.  
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 ИСРМ – „Безопасно училище“ 
Достъпът до системата може и става само от един единствен компютър намиращ 
се в дирекцията и отговарящ на определени изисквания за достъп до личните 
данни. Настройката на системата е специфична и изисква отлични ИТ знания и 
умения. Работата със сайта е периодична, интерфейсът ѝ в значителна степен е 
различен от този на повечето ПП, което заедно със специфичната терминология 
затруднява работата. 
 
 Профил на купувача 

 

 
 
SOP.bg е система за изграждане и поддържане на индивидуален ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 
за Възложители по ЗОП. Чрез системата те могат да публикуват обществени поръчки, 
обяви за оферти, покани до определени лица и да прикачат придружаващи ги 
електронни документи. Софтуерът "Профил на купувача" в SOP.bg отговаря на всички 
нови изисквания в ЗОП влезли в сила от 15.04.2016 г. По ЗОП всяко училище трябва да 
поддържа Профил на купувача, дори и да не го използва. 

 
 НВО 4 клас и 7 клас 

 
 

 
През втория срок и най-вече в края на учебната година двете платформи изискват 
внимание и акуратност. Всяка допусната  грешка, особено за ученици от 7 клас, може 
да доведе до сериозни проблеми както за ученика така и за училището. Спазването на 
правилата и сроковете са задължителни. 
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 Канал в Youtube 

 
YuоТube е сайт за видео споделяне. За да  включите в сайта на училището (или в личен 
сайт) видео файлове, то е необходимо преди това да сте ги качили в youtube. За да 
стане това пък е необходимо да имате свой собствен канал, който да 
администрирате и поддържате. Включването на готов видео клип в сайта на 
училището понякога отнема часове, подготовката на видео клип пък може да бъде 
няколко дни усилена работа.  

 
 СУЛСОН (преди) сега портал за заявяване на лицензи за продукти на Microsoft 

 
За да бъде функционална компютърната техника в едно училище, то  на нея трябва да са 
инсталирани лицензирани ПП, актуални в даден момент и непрекъснато обновявани. От 
учебната 2019/2020 година МОН създаде специален портал за заявяване, изтегляне и 
лицензиране на ПП на Microsoft.  Училищният администратор, под контрола на директора, 
има задължението да осъществява тези дейности. 
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 Регистър на печатите 

 
 

В Регистъра на печатите се съхранява информация за печатите на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование, посочени в чл. 24 ал. 1 от 
Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на 
предучилищното и училищното образование. Институциите регистрират ползваните 
от тях печати с изображение на държавния герб и ползваните от тях обикновени 
печати, като подават заявка за регистриране, промяна или унищожаване на печат. 
 
Всички заявки се подават с квалифициран електронен подпис, съответстващ на 
Булстат на институцията. 
Администраторът на системата се грижи за пълното съответствие между 
използваните в училището печати и тези, за които е съхранена информация, в 
регистъра. При настъпили промени прави необходимите корекции в системата. 
 
 
 

 Регистър на свидетелства 

 
Регистър на документите за завършено основно образование, средно образование и/или 

придобита степен на професионална квалификация се поддържа от Министерството на 

образованието и науката на основание чл. 7, т.3 на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование за документи, издадени след 1 януари 2007 година .Служебният интерфейс 

дава възможност за проверка на подадените от училищата документи. За вход в 

Регистъра се изисква квалифициран електронен подпис, съответстващ на Булстат на 

институцията. За да влезете в Регистъра, необходимо е електронният подпис да е 

конфигуриран и включен предварително. 
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 SuperHosting 

 
 
 
 
 Електронен подпис 
 Хардуер и софтуер 

Компютърните кабинети с два сървъра и 20 терминални станции.  
28 лаптопа, няколко настолни компютъра 
принтери, скенери, мултимедии-25 броя, многофункционални устройства, 

интерактивни дъски  

 Wi Fi и съответните рутери и мрежа 

Операционните им  системи  Windows MultiPoint Server  и приложението NetSupport School  

 

              

 Лицензирани операционните им системи започвайки от Windows  XP до 

Windows 10.  

 Офис пакетите им и антивирусните програми 
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ПРОЕКТИ 

 Твоя час – ръководител на група и администратор на платформата 

 Заедно в час - администратор 

 Образование за утрешния ден - администратор 

 Представител на ПС в class.mon.bg 

Сътрудничество и подпомагане на учителите 

 
  при прилагането на ИТ в обучението 
  при регистрация и използване на нови платформи 
 при осъществяване на дистанционното обучение 

 
 

Материали, представящи постиженията на педагогическия специалист 

 
Интегриран урок 5 клас 2019 г 
Интегриран урок 5 клас 2020 г 
 

Материали от участие в професионални форуми 

 

 Динамиката на професионалните изяви на педагогическия специалист: 

 Облачни технологии – 1 кредит 

 Релационна и емоционална компетентност – 2 кредита 

 Майсторски клас – 4 кредита 

 

Динамиката на изявите учениците: 

 
Твоят част – Група по интереси „Web дизайн и програмиране“ 
(последвайте линка – натиснете клавиша Ctrl, задръжте го и щракнете върху надписа) – 

 Един от часовете на групата - Група "Web дизай и програмиране" 
 

 Първа изява (последвайте линка) - Проект ТВОЯ ЧАС 
Постигнатите резултати и придобиването на компетентности от децата и учениците 
в образователния процес. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VSbOy4KxAAA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=7tE9mnaGeWg&t=11s
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Дистанционно обучение 

 

 
 
Въведеното извънредно положение и произлязлата от него необходимост за 
дистанционно обучение бе истинско предизвикателство за ученици, учители и родители. В 
най-голяма степен успешното му реализиране зависеше от бързото и адекватно действие 
на директора на училището и в частност от ръководителя на направлението ИКТ. ОУ 
„Любен Каравелов“ се справи в голяма степен – отлично. Като ръководител на 
направление ИКТ аз подпомогнах първоначално учениците и учителите в регистрацията в 
edu.mon.bg да стане в най-кратки срокове. Паралелно с това в сайта на училището 
създадох специална страница – ЕКЛАС ( можете да последвате линка - ЕКЛАС ) в която 
ежедневно публикувах материали подпомагащи учениците и учителите в нелеката им 
задача – онлайн дистанционно обучение. С много труд, знания и любов създадох и 
публикувах видео уроци за работа с платформата Офис 365. 
 

 
  
 
 

http://lkaravelov.eu/2015-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/
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Участие в реализиране на политиките на институцията 

 

 Участие и реализиране на проект за КОМПЮТЪРИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС.   

По проекта бяха доставени 23 лаптопа, 25 мултимедийни устройства. За всеки кабинет бе 

осигурен аудио комплект позволяващ свързването му с мултимедийните устройства. 

Веднага след доставянето на новата техника, през лятото на 2018 година, преди началото 

на учебната година,  бе инсталиран необходимия лицензиран софтуер ( Windows, Microsoft 

Office, други приложения) и бе стимулирано използването им в часовете.  

 

 В училището бе изградена Wi Fi БЕЗЖИЧНА МРЕЖА обхващаща цялото училище. 

Осигурено бе нейното администриране и поддръжка. 

Работата по кандидатстване пред МОН, избор на изпълнител и реализация на проекта бе 

трудна, отне много време, предизвика редица неудобства, но си заслужаваше. С 

изграждането на безжичната мрежа ОУ „Любен Каравелов“ се нареди до водещите 

училища в града и страната прилагащи най-съвременни технологии в обучението на 

учениците си. Добрата обезпеченост с компютърна техника и безжичен интернет позволи 

на всички учители да включат в часовете си интерактивни методи на преподаване 

подсилващи мотивацията на учениците и подпомагащи ги в усвояването на новите знания. 

Използването на нова платформи, приложения, обучаващи сайтове стана неразделна част 

от ученическото ежедневие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


