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„ - Как се пише любов? - попита Прасчо.

- Тя не се пише, тя се чувства... - отвърна Пух.“

„- Защо ли нещата трябва да се променят? - прошепна Прасчо.
Пух помисли, помисли и каза:
- Така имат възможност да станат по-добри!“

из „Мечо Пух“ по Алън Милн

«Единственият човек, с когото трябва да се сравнявате, сте вие самият 
в миналото. И единственият човек, от когото трябва да сте по-добър, 
сте вие в настоящето.»

Зигмунд Фройд

ЛЮБИМИ ЦИТАТИ

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА - ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК
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Днешните деца са деца на бъдещето. От нашата 

подкрепа и разбиране зависи дали ще успеят да разгърнат 

заложбите си и да постигнат истинска себереализация. Децата 

заслужават всички усилия, които полагат за тях родители и 

близки, учители и помагащи професионалисти. За мен 

работата с учениците и другите членове на училищната 

общност е своеобразно пътуване и общуване, в което 

консултираният търси и открива отговори на много въпроси, 

като едновременно с това опознава себе си. 

Трябва да се вслушваме в децата и да им се 

доверяваме, да се опитваме да разберем потребностите, които 

стоят зад постъпките им. Тогава в ръката си ще държим не 

един, а цяла връзка ключове към техния свят. 

Възрастните могат да се оставят страха и безсилието да ги 

завладеят, но могат и да се опитат съзнателно и с любов да 

подкрепят детето. Така то ще успее да даде своите дарове на 

света, променяйки го към по-добро. ФИЛОСОФИЯ 

НА РАБОТА 

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
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ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК 

Образование

и квалификация

Висше образование Руска филология и втора специалност  

български език и литература - магистър

Специализация

1.“Индустриални отношения“; ПУ „Паисий Хилендарски“ 1997 г.; 

рег. № В 970173/03.04.1997 г.

2.“Специализация по психология“; ШУ „Епископ Константин 

Преславски“ 2001-2002 г. рег. № 052198

Общ и учителски 

стаж
39 години и 4 месеца педагогически стаж

Заемана длъжност Педагогически съветник

Допълнителни 

ангажименти

1.Учител по психология и логика на руски език – 2014-2018 г.

2.Хоноруван асистент по педагогика към ШУ «Епископ

Константин Преславски»

Учебни дейности Учител - заместник по руски език

ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ
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ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Актуално участие в 

проекти и НП

1. Координатор „Изпълнение на дейностите“ по проект 

BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо 

образование“ за СУ «Сава Доброплодни»

2. Член на училищния екип по проект BG05M2OP001-5.001-

0001 „Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи“

3.  Координатор за СУ «Сава Доброплодни» по проект   

BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“ 

Участие в комисии

1. Координатор по приобщаващо образование

2. Председател на УКППППМН

3. Член на Училищния координационен съвет за справяне с 

насилието и тормоза

4. Член на училищната комисия за подкрепа на инициативите 

на Училищното настоятелство – Коледно соаре, Великденски 

благотворителен базар

5. Член на училищната комисия  за връчване на наградите 

„Сава Академия“

6. Участник в 39 екипа за допълнителна личностна подкрепа
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ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Участие 

в 

проекти
УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ЗАЕТОСТ ПО ТЯХ

от дата   до дата

1
От м.10.2001 г. до м. 05.2002 г. обучител по проект „Гражданско образование” на фондация „Отворено образование” -

София

2

От м.09.2001 г. до м. 06.2002 г. консултант на училищно ниво по проект на Фондация „Междуетническа инициатива за 

човешки права” – София     „Толерантността се учи” за обучение на деца от етническите малцинства и със специални 

образователни потребности

3
От м.10.2001 г. до м. 05.2002 г. участник в училищен екип по проект „Да се учим заедно” на фондация „Алтернатива 11” 

и РИО на МОН - Шумен

4
От м. 09.2002 г. до м.12.2003 г. обучител и координатор на училищен екип по проект “Здравно образование чрез 

формиране на умения за живот и обучение на връстници от връстници в училище”  на UNFPA

5

От м. 09.2003 г. до м. 12.2006 г. участник в училищния екип по проект на  фондация “Save the Children” –

Великобритания „Социалноинтегрираща Европа”

От м.ХІ.04 г.- м.VІ.05 г. Координатор по  Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България”  на Министерство на 

здравеопазването и The Global Fund To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria,  Компонент 7   “Ограничаване на рисковото 

сексуално поведение сред подрастващите и младежите в и извън училищна среда”, проект “Знам защо, знам как!”



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК 

Участие 

в 

проекти

УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ЗАЕТОСТ ПО ТЯХ

от дата до дата

6
От 23.12.2005 г. до 23.12.2006 г. Координатор по Програма  на Министерството на труда и социалната политика  Активни 

услуги на пазара на труда – Квалификационни услуги, финансирана от Световната банка,   проект №314012080533;  І цикъл 

на Синдиката на българските учители – София.

7
От м.10.2006 г. и до 03.2007 г. координатор на училищен екип по проект  „Превенция на употребата на наркотици в 

училищата” на  Trimbos instituut – Холандия и община Шумен

8
От м. м. 11.06 г.- м.06.07 г. Координатор по  Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България”  на МЗ,  Компонент 7   

“Ограничаване на рисковото сексуално поведение сред подрастващите и младежите в и извън училищна среда” проект 

”Живот без граници, любов без риск”

9
От м.09.2007 г. до м.12.2007 г.  координатор по  Национална програма  на Министерството на образованието и науката   

„Училището-територия на учениците”,  Модул  „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”  проект  „Шумен 

– българска врата към Европа” на СОУ „Сава Доброплодни” 

10
От 01.12.2008 г. – 31.12.2008 г. координатор по проект „Група „Елеганс” – за младите,  за вас, за всеки един от нас”  към 

Общински фонд „Култура” на община Шумен

11

От м. 06.2008 г. до м. 12.2009 г.  – отговорен координатор по проект „Заедно живеем, учим и творим” на СОУ „Сава 

Доброплодни” – Шумен, /   Договор № BG051PO001/07/4.1-01/43/17.06.2008 г. по схема „Създаване на благоприятна 

мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание” по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” на ЕСФ
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ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Участие 

в 

проекти

УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ЗАЕТОСТ ПО ТЯХ

от дата до дата

12

От м.11.2008 г. до м. юни 2009 г.  координатор по проект „Училищен клуб „Интеркултурен диалог” по Програма 4: 

Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно 

развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство               4.1 

Проекти за организиране на вътрешно училищни и между училищни дебати и дискусии за опознаване на културното 

многообразие в България. на ЦОИДУЕМ, Договор №БС-33.3-167/16.10.2008 г.

13
От м. 01.01.2011г. – 31.05.2011 г. координатор по проект «Моето училище-място за радост и творчество»,  Безвъзмездна 

помощ “Училището – сигурна среда”, Проект “Резилианс без граници” на OAК –Швейцария и ИСДП -София

14

От месец ноември 2010 г. до октомври 2012 г. координатор за СОУ „Сава Доброплодни”  проект “I am not scared”/“Не се 

страхувам”/ Іstituto di Istruzione Superiore Don Lorenzo Milani, Италия чрез  Zinev art технологии ЕООД подкрепен в 

рамките на програма Обучение през целия живот (KA1 Политика Сътрудничество и Иновации), номер на договора: 

511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR.

15
Месец ноември 2010 г. обучител в Ученически академии „Работилница за толерантност“ по проект BG051PO001-4.2.03/621 

„Моето училище-работилница по толерантност“  по схема „Да направим училището привлекателно за младите хора“ на 

Фондация „Образователно сътрудничество“ гр. София

16
От м.  януари 2013 г до м. февруари 2014 г.  координатор за СОУ «Сава Доброплодни» по проект „Биентретанс – мрежа на 

резилианс”, Проект „Резилианс без граници” на ИСДП  Безвъзмездна помощ  на OAК –Швейцария и ИСДП -София

17
От 02.2012 г. до 06.06.2014 г. ръководител на 9 клуба „Толерантност” по проект BG051PO001-4.2.05, “УСПЕХ“ на МОН
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ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Участие 

в 

проекти

УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ЗАЕТОСТ ПО ТЯХ

от дата до дата

18
От 04.10.2012 г. до 04.04.2014 г. координатор и ръководител на клуб „Толерантност” по проект BG051PO001-4.1.05-0024  

„Живеем, учим и творим заедно”

19 От м. 10.2010 г. до м. VІ.2012 г.    член на екипа по проект “ Come be EU” по Програма „Comenius“  на ЕК

20
От м. 09.2012 г. до м. VІ.2014 г.    член на екипа по проект FUN ON FOOT IN EUROPEAN CITIES AND VILLAGES Програма 

Comenius 2012-1-ES1-COM06-52393

21
От 01.09.2011 г. до 11.08.2015 г. ръководител на клуб по проект    „Шумен –живият град” BG161PO001-1.1.10-0028-C0001 

за СОУ „Сава Доброплодни”

22

От месец 01.2013 г. до 31.12.2014 г. координатор за СОУ „Сава Доброплодни” и ментор на 43 студенти по проект 

„Студентски практики“ фаза 1 BG051PO001-3.3.07-0002-C0001
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Участие 

в 

проекти

УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ЗАЕТОСТ ПО ТЯХ

от дата до дата

23

От месец 01.2014 г.  до м. 09.2015 г. координатор на училищния екип по проект „Goerudio” (543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4-

KA4MP) ръководен от Riga State Technical School и финансиран от Европейската Комисия по програма Учене през 

целия живот Хоризонтална програма –Ключова дейност 4 Многостранни проекти  

24
От месец 03.2014 г. до м. 07.2014 г. член на училищния екип по проект „Училище без насилие и стереотипи, определени 

от пола” „Джендър образование, изследвания и технологии”

25
От м. 06.2014 г. до м. 09.2015 г. координатор на СОУ „Сава Доброплодни” по проект "Ключови методи за успешно 

учене, основано на компетентности" (KEYS - 539401-LLP-1-2013-1-BG-COMENIUS-CAM). 

26

От 04.12.2014 г. до м. 06.2015 г. координатор за СОУ „Сава Доброплодни“ по проект  „Общностни действия за 

предотвратяване на трафик на български младежи в риск“, финансиран от Prevention of and Fight against Crime 

Programme на Европейския Съюз на Консорциум от партньори -Център за либерални стратегии, фондация ЖАР и Риск 

Монитор.

27
От м. 12.2014 до м.12.2019 г. координатор за училището на проект „Училище без насилие и стереотипи, определени от 

пола” на фондация „Джендър образование, изследвания и технологии” 

28

От м. декември 2014 г. до м. май 2015 г. участник от област Шумен в проект „Пряката демокрация в България: 

възможности и предизвикателства“ на Института за пряка демокрация, АСИ /Асоциация за социални изследвания и  

приложни изследователски практики/  и IRI /Институт за референдуми и инициативи/-Швейцария, финансиран чрез 

Фонд за партньорство и експертна помощ с Конфедерация Швейцария
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ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Участие 

в 

проекти

УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ЗАЕТОСТ ПО ТЯХ

от дата до дата

29
От м. април 2015 г. до м. септември 2017 г. координатор за СОУ „Сава Доброплодни“ по проект „Платформ@ за 

толер@нтност.bg» BG05/637 на Сдружение „Възможности без граници“ по Програмата за подкрепа на 

неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

30
От м. март до м. октомври 2015 г. координатор по ПРОЕКТ НА СОУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ в Национална кампания  

„ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА-2015 г.” „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”

31
От 01-08-2015 до  31-07-2017 участник в проект по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност 

за граждани“, сектор „Училищно образование“ .Името на проекта е  „Да преподаваме по нов и по-добър начин“

32
От м. септември 2015 г. до м. 01.2016 г. координатор по проект   „С приятел по-далеч се стига“ в изпълнение на 

Стратегията за превенция и ограничаване на агресивната поведение сред децата и учениците в община Шумен.

Училищно настоятелство при СОУ „Сава Доброплодни“ – Шумен

33
От 02.2016 до 08.2016 г. участник в проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и 

практики“ BG051PO001-7.0.07-0249-С0001

34

От м. 02 до м. 06.2016 г. координатор за училището на проект „Общностни действия за предотвратяване на трафика на 

български младежи в риск“ на фондация ЖАР, Центъра за либерални стратегии и фондация Риск Монитор, подкрепен 

от ЕК



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Участие 

в 

проекти

УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ЗАЕТОСТ ПО ТЯХ

от дата до дата

35
От 18. 09. 2015 г. до м. 04.2016 г. координатор на проект „На училище с велосипед“  към  Младежка  банка на  Сдружение 

„АлДоРа“, ФРГИ  с фин. подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“

36
От 18. 09. 2015 г. до м. 04.2016 г. координатор на проект „Сподели своята усмивка“ към Младежка  банка  Сдружение 

„АлДоРа“, ФРГИ  с фин. подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“

37
От м. февруари – юни .2016 г. участник в проект „Подобряване законодателството за пряка демокрация в България чрез 

българо-швейцарско партньорство“,  Българо-швейцарска програма за сътрудничество на Българското сдружение за 

насърчаване на гражданската инициатива

38
От м. 01.2016 г до м . 08. 2016 г. координатор на проект  „No AIM, no GAIN” финансиран по програма „Eразъм+, договор 

№2014-2-BG01-KA205-013256

39

31 март – 2 април 2016 участник в семинар по проект „Партньорство за успешни институционални практики в превенцията 

на трафика на хора и трудовата експлоатация на младежи в риск“, финансиран от Фонда за двустранни отношения на 

национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов 

механизъм 2009-2014г.

40 От м. 06.5.2016 г. до днес координатор за училището на програма  „Награда на Херцога на Единбург“



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Участие 

в 

проекти

УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ЗАЕТОСТ ПО ТЯХ

от дата до дата

41
От 22.08.2016 г. до 22.02.2018 г. координатор на проект Договор: № BG05M2OP001-3.002-0104-C01 /22.08.2016 г. „Заедно 

живеем, учим, успяваме“, Бенефициент:  Средно училище «Сава Доброплодни» Шумен

42
От м. 09.2016 г. до м. 12.2018 г. координатор на   проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1   за СУ 

„Сава Доброплодни“

43
От м. 07.2016 г. до м. 07.2018 г. координатор на училището за проект „ПРЕВЕНЦИЯ НА СЕКСУАЛНОТО ПОСЕГАТЕЛСТВО И 

СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕЦА В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА – ЦЯЛОСТЕН ПОДХОД“ на ИСДП и OUK 

Foundation

44
От м. 10.2016 г.до м. 06.2018 г. ръководител на клуб „Толерантност“ по проект BG05M20P001-2.004-0004 "Развитие на 

способностите на учениците..."Твоят час“

45
От м.10.2017 г. до м. 04.2018 г. координатор на проект  „НЕ СЕ НУЖДАЕШ ОТ ТОВА. ПОМИСЛИ ЗА СЕБИ СИ – НЕ СИ ВРЕДИ“  

по Национален ученически конкурс „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” на МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

46
От м.05.2018 г. до сега координатор за СУ „Сава Доброплодни“ на проект  „“Укрепване на силните страни на детето за 

превенция на насилието” (РЕЗИЛИАНС ПОДХОД)“ на ИСДП -София



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

Участие 

в 

проекти

УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ЗАЕТОСТ ПО ТЯХ

от дата до дата

47

От м. 11.2019 г. до 30.11.2020 г.  ръководител на училищния екип на проект Open Cohesion School на 

Европейската комисия

48
От м. 11.2019 до 30.06.2020 г. ръководител на клуб «Толерантност» и  координатор по проект „Учим, 

творим, успяваме заедно“, договор  БС33.18-1-009/29.10.2019 г.  с ЦОИДУЕМ към МОН

49

От м. 09.2019 г. до сега координатор за СУ „С. Доброплодни“ и ментор на студенти по проект 

BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2”,  финансиран от ОП НОИР

50
От м. май 2020 г. до м. 09.2021 г. член на училищния екип на СУ „Сава Доброплодни“ по проект 

„Изграждане на Център за природни науки, изследвания и технологии“

51

От м. 09.2020 г. до 06.2021 г. координатор по „НП „Участвай и променяй – родителят, активен 

партньор в училищния живот“ за СУ „Сава Доброплодни“



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Участие 

в 

проекти

УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ЗАЕТОСТ ПО ТЯХ

от дата до дата

52

От м. 03.2020 до м. 10.2020 г. координатор за СУ «С. Доброплодни» по проект „Младежи стават 

предприемачи“, финансиран по Националната програма за младежта (2016-2020) на Министерството 

на младежта и спорта на СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“

53
От м. 07.2021 г. член на училищния екип по организация и управление по проект BG05M2OP001-5.001-

0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

54

От м. 07.2021 г. координатор „Изпълнение на дейностите“ по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 

„Подкрепа за приобщаващо образование“

55
От м. 10.2021 г до днес фасилитатор по международен проект „Превенция и отговор на насилието 

сред ученици  в училищна възраст – REVIS“ на ИСДП по програма „Права, равенство, гражданство 

2014-2020“ на Европейския съюз

56

От м. март 2022 г. до м. юни 2022 г. помощник-ръководител на младежка инициативна група по проект 

„Млади граждани „З“ чиста околна среда“,  Договор № 25-00-55/25.11.2021 г. 



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК   

Социални умения и 

компетенции

Умения за управление и администрация на хора.

Отлични комуникативни умения. Умения за работа в екип. Аналитични умения. Умения за 

работа в мултиетническа среда. Висока степен на отговорност, коректност и колегиалност, 

толерантност.

Организационни 

умения и 

компетенции

Писане на проекти и участие в проекти.

Отлични организаторски умения.

Умения за разрешаване на проблеми и взимане на решения.

Технически умения 

и компетенции

Работа с операционна система WINDOWS

Отлично владеене на MS Office (Word, Excel, Power Point)..

Работа с internet приложения и образователни платформи:  Microsoft Teams, Google Classroom

и Zoom.

Когнитивно-

базирани 

компетенции

Oсигуряване на среда, стимулираща детската активност и развитие.

Откриване на детската индивидуалност в груповата общност.

Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми. Отлична езикова грамотност и 

култура. Създаване и поддържане в процеса на обучение на среда, атмосфера и дисциплина, 

които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни 

взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество по повод на учебния процес 

както между учител и деца, така и между самите деца; грижа  за изграждането на ценностни 

ориентации за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на отделната 

личност, съобразяване с личностните и ценностни различия между хората, които са основа за 

взаимно разбирателство и резултатно сътрудничество; грижа за изграждането на национални 

и общочовешки добродетели и др.

Артистични умения 

и компетенции

Не притежавам изявени артистични умения. Стремя се да поддържам нивото си на 

осведоменост за културния живот у нас и по света и добър вкус. Сравнително често 

посещавам културни прояви. Десет години успешно отразявах  чрез статии и интервюта в 

медиите и сайта на училището живота на училищната общност на СУ «Сава Доброплодни».

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК 

Езикови умения и

компетенции

Първи чужд език – руски език – отлично С 2

Втори чужд език  – английски език – ниво В 1

Трети чужд език  – немски език – ниво А 2

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ЛИЧНИ 

УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ

EUROPASS ЕЗИКОВ ПАСПОРТ

САМООЦЕНКА НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ – РУСКИ  ЕЗИК

Разбиране Говорене Писане

Слушане Четене
Участие в 

разговор
Самостоятелно устно изложение

C2 Свободно 

ниво на 

владеене

C2 Свободно 

ниво на 

владеене

C

2 

Свободно 

ниво на 

владеене

C2 Свободно 

ниво на 

владеене

C

2 

Свободн

о ниво

на 

владеен

е

C

2 

Свободн

о ниво

на 

владеен

е

C

2 

Диплома/и или сертификат/и

Название на диплома/и или 

сертификат/и
Издаваща организация Година Европейско ниво

Диплом за висше образование серия 

ХХХ № ХХХХ РЕГ. №ХХХХ
ШУ „Еп. К. Преславски“ 1983 г. С 2

Езиков опит (*)

Описание От До

14 години стаж като преподавател по руски език и литература.

Използване на езика за учене и обучение: Контакти с руски

преподаватели, използване на руска литература. Образователен 

курс в Москва

1983 г. 2016 г.



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ

EUROPASS ЕЗИКОВ ПАСПОРТ

САМООЦЕНКА НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ – АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК

Разбиране Говорене Писане

Слушане Четене
Участие в 

разговор
Самостоятелно устно изложение

В 1 Самостоят

елно ниво 

на 

владеене

В 1 Самостоят

елно ниво 

на 

владеене

А 

2

Основно 

ниво на 

владеене 

А 2 Основно ниво на владеене А 

2

Основно 

ниво на 

владеене 

Диплома/и или сертификат/и

Название на диплома/и или 

сертификат/и
Издаваща организация Година Европейско ниво

Сертификат
Гражданско сдружение 

„Хоризонти“
2009 г. А 2

Езиков опит (*)

Описание От До

Използване на езика за учене и обучение: Контакти с английски

преподаватели, използване на английска литература. Образователен 

курс във Великобритания

01.08.2016 г. 12.08.2016 г.



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ

EUROPASS ЕЗИКОВ ПАСПОРТ

САМООЦЕНКА НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ – НЕМСКИ  ЕЗИК

Разбиране Говорене Писане

Слушане Четене
Участие в 

разговор
Самостоятелно устно изложение

А1 А2 А1 А1 А1

Диплома/и или сертификат/и

Название на диплома/и или 

сертификат/и
Издаваща организация Година Европейско ниво

Диплом за висше образование ШУ „Еп. К. Преславски“ 1983 г. В1

Езиков опит (*)

Описание От До

Туристическо пътуване, инцидентно  използване на източници 

на информация на немски език в работата

15.06 1986 г. 30.06.1986 г.



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Компютърна грамотност

Дати (от - до) 11.03.1996 г. до 05.04.1996 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Техникум по икономика

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Теория

Практика



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Втори клас - квалификация

Дати (от - до) 20.09.1996 г. - 30.09.1997 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Институт за повишаване на квалификацията на 

учителите „Д-р Петър Берон“ –Варна

Институт русского языка имени А. С. Пушкина -

Москва

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Руски език –теория и методика на преподаването



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Обучение по програма „Гражданско образование“

Дати (от - до) 20 - 24.01.2000 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Център „Отворено образование“

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Теория и методика на гражданското образование



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Специализация по индустриални отношения

Дати (от - до) 15.10.1996 г. - 03.04.1997 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Индустриални отношения и синдикати

Тристранно партньорство

Индустриални отношения в предприятието

Колективно трудово договаряне

Трудови конфликти

Организационно поведение



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Организация и управление на дейността по 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд

Дати (от - до) 01.04.1998 г. - 14.07.1998 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Институт по индустриални отношения „ОКОМ“ -

София

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Същност на дейността по осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд

Организация и управление на дейността по 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК  

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Специализация по психология

Дати (от - до) 18.12.2001 г. - 03.07.2002 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“ ЦСОК

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Въвеждане в практическата психология

Професионална култура и общуване

Социопсихотренинг

Основи на училищната психология

Психологически проблеми на учителската професия



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК 

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Краткосрочно повишаване на квалификацията

Дати (от - до) 25.07.2002 г. - 05.08.2002 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Московский институт открытого образования

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Актуальные проблемы преподавания русского языка 

и литературы в современной школе

– ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Курс 101 по Транзакционен анализ

Дати (от - до) 4, 5 и 6 .04.2003 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Транзакционният анализ-терапия на 

взаимодействието

Ерик Бърн и  изучаването, предсказването и 

изменението на поведението на човека, основано 

върху анализа на транзакциите на индивида с 

обкръжаващите в техните съответни Его състояния“

Трите състояния на егото: Родител, Възрастен и Дете



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Повишаване на консултативните умения

Дати (от - до) 05 - 12.11.2004 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Министерство на здравеопазването, Програма 

„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ към

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Услуги, подходящи за младите хора

Развитие на консултативни умения в сферата на 

превенция на ХИВ/СПИН



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Курс 102 Транзакционен анализ

Дати (от - до) 29 и 30.05.2004 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Ресурсен център за образователни услуги

Фондация „Алтернатива 11“

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Комплементарни транзакции

Пресечени транзакции

Двойни транзакции



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Курс 103 Транзакционен анализ

Дати (от - до) 05 - 12.11.2004 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Сдружение „Агапе“

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

1.    Разбиране на личността и нейното

функциониране в контекста на възпитанието, 

социалната интеграция и научаването;

2.    Подължаване на личностното и 

професионалното съзряване едновременно в 

училищен и социален аспект;

3.    Придружаване и развитие на отговорността във

взаимоотношенията и групите- за хората , 

ангажирани в образованието.



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Обучение за водене на тренингов курс по програма 

„Социална психология и психология на общуването“

Дати (от - до) 17 - 19.02.2005 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Българска асоциация по приложна психология, 

Синдикат на българските учители

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Социалната психология - психически свойства, 

процеси и състояния на човека при взаимодействие с 

други хора.

Мотиви, детерминиращи груповото поведение на 

хората

Методи на социално-педагогическото изследване

Социални, ролеви и междуличностни отношния

Психология на общуването - интерактивни методи



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Разработка и защита на проекти

Дати (от - до) 15 и 21.04.2007 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

СНЦ „Сава Доброплодни“

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Разработка на проекти

Защита на проекти

Управление на цикъла на проекта



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК 

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Тренинг-семинар „Общуване. Поведение в 

конфликтни ситуации“

Дати (от - до) 22.11.2015 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Дружество по позитивна психотерапия в България

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Техники за позитивно мислене 

Решаване на кризисни и конфликтни ситуации

Асертивност

Емпатия

Слушане

Дефиниране на проблем 

Преценка на решенията

Преговори

Извинения и признаване на незнание



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Първа професионално-квалификационна степен

Дати (от - до) 01.04.2006 г. - 20.11.2007 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“, Департамент за информация и 

повишаване квалификацията на учителите

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Педагогика

Формиране на нагласи за здравословно поведение –

необходимо условие за пълноценна социализация на 

младия човек



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Подготовка и управление на проекти за финансиране 

по грантови схеми

Дати (от - до) 13 - 14.12.2007 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и 

средните предприятия. Институт по индустриални 

отношения и мениджмънт „ОКОМ“ ЦПО

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Представяне на ОП «Развитие на човешките ресурси»

Работа по програма, разработване и управление на 

проекти

Неправителствени организации, предлагащи услуги за 

управление на програми и проекти

Фирмени стратегии - бизнес план, компоненти на 

бизнес плана, стратегическо планиране

Правна регламентация на обществените поръчки



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Подготовка на проектни предложения

Дати (от - до) 05.11.2008 г. - 14.11.2008 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

S.I.S.I.Dominus

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Подготовка на проектни предложения

Дейности

Бюджет

Управление на цикъла на проекта



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Кариерен консултант

Дати (от - до) януари - април 2008 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Фондация на бизнеса за образованието

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Комуникативни умения

Теории за кариерното развитие

Мотивация

Умения за намиране и задържане на работа

Етични и правни въпроси



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Специализирано обучение по английски език за 

работа с институциите на Европейския съюз

Дати (от - до) 01.10.2008 г. - 26.01.2009 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Гражданско дружество „Хоризонти“-ЕСЕТ „Училища 

Европа“; Център за чужди езици към НБУ; Сигма-

2000-Фарос

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Английски език – развитие на комуникативни умения

Английски език – речников запас

Английски език – странознание



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата 

образователна 

степен или 

квалификация

Повишаване на капацитета на гражданското общество в 

сферата на здравеопазването за ефективно взаимодействие 

и сътрудничество помежду им и с администрацията

Дати (от - до) 23 и 24.02.2009 г.

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация

Фондация „Електронно здравеопазване България“

Основни предмети и 

застъпени 

професионални 

умения

Комуникативни умения и работа в екип

Функции и дейности на местната власт в областта на 

здравеопазването

Законодателство в областта на здравеопазването и неговото 

практическо прилагане

Достъп до обществена информация и механизми за 

осъществяване на контрол



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Развитие на знания и умения за прилагане на 

програми за превенция на попадане в трафик на хора

Дати (от - до) 24 и 25.11.2010 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Национална комисия за борба с трафика на хора

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Трафик на хора

Методи на превенция на попадане в трафик на хора

Как да подготвим младите хора за разпознаване на 

рискови ситуации за трафик на хора  



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Образование за развитие. Цели на хилядолетието за 

развитие

Дати (от - до) 29.06 - 02.07.2011 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Център „Отворено образование“

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Цели на хилядолетието за развитие

Подготвяне на училищни програми



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Не! На тормоза с електронни средства над деца

Дати (от - до) 27 и 28.08.2011 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Департамент за информация и усъвършенстване на 

учители

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Форми на тормоз

Методи на превенция

Методи за интервенция



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА - ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Философска пропедевтика в училище

Дати (от - до) 28.05.2012 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Департамент за информация и усъвършенстване на 

учители

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Философска пропедевтика в училище



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Модели за позитивно общуване между учители и 

ученици

Дати (от - до) 05.07.2012 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“,  Департамент за информация и 

повишаване квалификацията на учителите

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Модели за позитивно общуване между учители и 

ученици



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Превенция на отпадането от училище

Дати (от - до) 29 и 30.08.2012 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Департамент за информация и усъвършенстване на 

учители

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Ефективни методи и подходи за превенция на 

отпадането от училище



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Умения за самопрезентиране

Дати (от - до) 10-11.04.2013 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Тракийски университет – Стара Загора

Департамент за информация и повишаване 

квалификацията на учителите

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Образование през целия живот

Предприемчивост

Позитивна комуникация

Умения и качества за самопрезентиране в класната

стая



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

„Технология за създаване на ученическо портфолио“

Дати (от - до) 20.03.2013 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

РААБЕ България

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Технология за създаване на ученическо портфолио



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

„Училищната медиация - път за мирно разрешаване 

на конфликти в училищна среда“

Дати (от - до) 20.04.2013 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Дружество по позитивна психотерапия в България

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

І. Правна уредба и етични норми

II. Предмет на училищната медиация

III. Съдържание на училищната медиация

IV. Процедура по училищна медиация



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Първа долекарска помощ на работното място

Дати (от - до) 18.10.2014 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Български червен кръст

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Принципи на първата помощ

Първа помощ при животозастрашаващи инциденти

Първа помощ при спешни състояния

Първа помощ при травми



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Коучинг умения за родители – 0,63 кредита

Дати (от - до) 11-12.3.2017 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Фондация „Образователно сътрудничество“

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Въведение в коучинга

Основни подходи

Практическо прилагане на подхода



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА - ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Лидер в „Международната награда на херцога на 

Единбург» и координатор на училищния екип

Дати (от - до) 28 и 29.05.2016 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Фондация «Международна награда на херцога на 

Единбург - България»

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Цел, мисия и дейности на младежкото движение

Практически насоки за младежка работа

Сайт на Наградата и система за управление на 

профилите

Направления и предизвикателства



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

ИКТ за учители – продължаваща квалификация

Дати (от - до) 01 - 12.08.2016 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

University of Leeds, UK, Centre of English Studies

English Matters

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Създаване на образователни ресурси с Prezi

Google science

Scype дискусии

Онлайн обучение

Създаване на тестове с Quiz Maker



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Политика за закрила на децата от злоупотреби и 

тормоз в образователните институции – 1 кредит

Дати (от - до) 23-24.06.2017 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Институт за социални дейности и практики -

обучаваща организация, включена в регистър ИРОПК

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Нормативни документи и методи за закрила на 

децата 

Злоупотреба и тормоз - сензитивен тренинг

Практически  умения за разпознаване на тормоза

Форми и методи на подкрепа



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Разпознаване и превенция на гнева и агресията в 

училище. Форми и методи на противодействие – 1 

кредит

Дати (от - до) 31.10 – 07.11.2017 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

РААБЕ България ООД, дъщерно дружество на Клет 

Лернен унд Информацион, част от издателска група 

Клет - обучаваща организация, включена в регистъра 

ИРОПК

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Разпознаване на гнева и агресията 

Превенция на гнева и агресията в училище

Форми и методи на противодействие



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Подходи за самооценяване на институцията при 

управление на качеството в образователните 

институции съгласно Наредба № 16 от 08.12.2016 г. –

1 кредит

Дати (от - до) 11-17.11.2017 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

„Сема – М“ ЕООД, обучаваща организация, включена 

в регистър ИРОПК

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Подходи за самооценяване на образователните 

институции

Подходи за управление на качеството в 

образователните институции



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Проблеми на езиковото взаимодействие в 

обществото и в диалога на културите – 1 кредит

Дати (от - до) 25.11.2017 г.  и 12.12.2017 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“, Център за продължаващо образование

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Руският език в съвременния свят

Неологизми, свързани с развитието на 

информационните и комуникационни технологии

Фразеологизми



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Превенцията като процес. Основни предпоставки за 

възникване на зависимостта и подкрепящата роля на 

обществото – 0,38 кредита

Дати (от - до) 20.09.2018 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Асоциация за превенция и работа със зависимости 

„Само днес“ - НПО

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Какво е зависимост? Фази на зависимостта. Причини 

за зависимостта

Ролята на обществото за възникване и поддържане 

на зависимостта

Превенцията като процес

Подкрепящата роля на обществото



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците – процедури и практически насоки – 1 

кредит

Дати (от - до) 15-16.01.2019 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование област Шумен

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците – процедури

Практически насоки за прилагане на процедурите



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Хиперактивност и дефцит на внимание. Практически 

насоки за работа с хиперактивни деца и ученици – 1 

кредит

Дати (от - до) 30 и 31.01.2019 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Фондация „Кузманов“ - обучаваща организация, 

включена в регистър ИРОПК

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Хиперактивност – причини и подходи

Дефицит на вниманието – специфика и практически 

насоки за работа



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Превенция на насилието и тормоза в училище чрез 

опора на силните страни на децата (Резилианс 

подход) – 1 кредит

Дати (от - до) 13-15.02.2019 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Институт за социални дейности и практики -

обучаваща организация, включена в регистър ИРОПК

аОсновни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Насилие и тормоз – сензитивен тренинг 

Резилианс подход  – ресурси за превенция и работа 

по случай



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Работа с родители и техники за справяне с проблема 

зависимост при младите хора – 0,41 кредита

Дати (от - до) 12.04.2019 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Асоциация за превенция и работа със зависимости 

Само днес и Превантивно-информационен център –

гр. Шумен

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Работа със семейството 

Техники на работа с родители на зависими младежи

Техники за справяне с проблема зависимост при 

младите хора



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Участие в конференция с международно участие 

„Съвременният дискурс в науката“ и подготовка и 

представяне на научен доклад на тема „Ефективните 

практики за решаване на конфликти – значим ресурс 

за осигуряване на приобщаваща среда в Средно 

училище „Сава Доброплодни“ – 1 кредит

Дати (от - до) 18-20.10.2019 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Нови педагогически технологии

История на педагогиката

Управление на образованието

Социални дейности



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Гугъл и Майкрософт продукти в помощ на 

образованието – 1 кредит

Дати (от - до) 31.11 и 01.12.2019 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Орак инженеринг ЕООД - обучаваща организация, 

включена в регистъра ИРОПК

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Гугъл и Майкрософт продукти в образованието

Социални медии в образованието

Prezi & други алтернативи за визуализация



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Гражданско образование

Дати (от - до) 15.09.2019 – 14.09.2020 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Обучителен екип на пилотен проект на ЕК “’The open 

cohesion school”

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Организиране и провеждане на граждански 

мониторинг

Журналистическа обработка на данни

Комуникационни умения 

Европейска кохезионна политика

Инструменти за наблюдение на средствата по 

структурните фондове в България



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Microsoft за образованието; Zoom за образованието

Дати (от - до) 27.11.2020 – 30. 11.2020 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Орак инженеринг ЕООД

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

MS Teams

Zoom



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Развитие на характера – новата (стара) цел на 

образованието - 1 кредит

Дати (от - до) 07.05.2020 – 24.07.2020 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Фондация „Човек Плюс“

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Оформяне и развитие на характера на учениците в 

училище

Социален конструктивизъм - Виготски

Циркумплексен подход в психологията - Т. Лири



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Мотивация на учениците за учене и училище: 

съвременни подходи за оценяване и превенция - 1 

кредит

Дати (от - до) 29.04.2020 – 17.07.2020 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Фондация „Човек Плюс“

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Съвременни модели за мотивация; връзка

стрес/постижения; ГРИТ 

Ангажираността като фактор; Утрехтската скала за 

работна ангажираност

Законът на Йеркс - Додсън

Моделът на Шлехти

Моделът на Фин участие/идентификация и др.



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Оценяване и стимулиране на творчеството 

(креативитет, надареност, иновативност) в клас и в 

училище – 1 кредит

Дати (от - до) 27.04.2020 – 10.07.2020 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Фондация „Човек Плюс“

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Творчеството в образованието: креативитет на 

индивидуално ниво на учениците

Училищна система за идентифициране на 

надарените (но не рядко неизявени) ученици;

Иновативност на учителите като личности и 

поведение 

Пакет от за оценяване на различните аспекти на 

творчеството (креативитет,  надареност и 

иновативност)



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Ефективна работа с родителите: изследвания, 

подходи, методики, тренинги – 1 кредит

Дати (от - до) 16.04.2020 – 19.06.2020 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Фондация „Човек Плюс“

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Въведение в подходите и моделите за партниране на 

образователните организации с родителите. Джон 

Ъпстейн - родителско включване. Фигурата „парент

фасилитатор“.

Добри практики за ангажиране на родителите

Методики за оценяване на различни аспекти на 

родителските нагласи, стил и практики, родителски

тренинги

Политиката на образователните организации за 

партниране с родителите



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Резилиънсът (психична устойчивост към трудности) в 

училище – 1 кредит

Дати (от - до) 13.04.2020 – 12.06.2020 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Фондация „Човек Плюс“

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Основни направления и традиции в изследването на 

резилиънса травматичен и посттравматичен растеж

Изследване на дисфункционалните семейства със

шизофрения и психопатология

Въпросник за посттравматичен растеж

Съвременно психологично оценяване - Въпросник за 

самооценка



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Детска психосоматика – многокомпонентни подходи. 

Комплексен био-психо-социален подход към 5 

проблема: енурезис, енкопрезис, тикове, астма, 

алергия – 1 кредит

Дати (от - до) 01.04.2020 – 19.05.2020 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Фондация „Човек Плюс“

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Психологическо измерение на хроничните

заболявания

Причина, която ги поражда,  механизъм, който ги

възпроизвежда и поддържа, начин за справяне с 

болестта.

Стимулиране на ресурсите

Многокомпонентен подход „Ре – генезис“



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Проектно-базирано обучение

Дати (от - до) 24.10.2020 – 24.11.2020 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Център за образование и квалификация на 

педагогическите специалисти ООД

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Актуалност и нормативна рамка

Методът на проектите и личностно базираното 

обучение

Изисквания към проектно-базираното обучение

Технологични стъпки на проектно-базираното 

обучение

Видове проекти според темата. Ролеви функции на 

учителя при ръководството на училищен проект



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Microsoft за образованието; Създаване и използване 

на онлайн образователни ресурси за прогимназиален 

и гимназиален етап на образованието

Дати (от - до) 18.12.2020 – 21.12.2020 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Орак инженеринг ЕООД

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

MSTeams

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-

online-learning-resources/online-platforms_bg

https://www.teacherspayteachers.com/

https://nastava.asoo.hr/

https://nationalteam.worldskills.ru/skills/

https://bilet.worldskills.ru/

https://learningapps.org/

https://nearpod.com/



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

„Хиперактивност и дефицит на вниманието при деца 

и ученици със специални обраозвателни потребности“

Дати (от - до) 18.02.2021 – 19.02.2021 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаавщо образование обл. Шумен

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Дефицит на вниманието – характеристики при деца в 

училищна възраст

Хиперактивност – същност

Методики за обучение на ученици с хиперактивност и/или 

дефицит на вниманието

Практически насоки за работа 



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Медийна грамотност за учители

Дати (от - до) 22.04.2021 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Европейски институт; Синдикат на българските 

учители

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Идентифициране на различни видове медии и  

декодиране на съобщенията, разпространявани чрез 

тях. Работа с източници.  Медийни похвати за 

дезинформация



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

IХ Национална конференция за глобално 

образование

Дати (от - до) 11-12.09.2021 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Българска платформа за международно развитие

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Компетентностният подход на практика: цялостен 

модел за изграждане на ключовите компетентности в 

училище



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Фасилитиране по програма „Промяна на нормите, 

свързани с насилието в училище“

Дати (от - до) 13-16.10.2021 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Институт за социални дейнсти и практики

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

Управление на средата за по-ефективно 

противодействие на насилието и тормоза над и сред 

деца в училище

Превенция на насилието и тормоза в училище чрез 

опора на силните страни на децата

Резилианс подход



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на 

придобитата образователна 

степен или квалификация

Създаване на собствен облик на училището в 

електронна среда

Дати (от - до) 12 -20.07.2022 г.

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация

Център за обучение Креативност

Основни предмети и 

застъпени професионални 

умения

-Ден на дигиталното обучение

- дигитални инструменти за преподаване, приложения 

и работа с ресурси

- библиотеки

- кибер сигурност - указания за ученици и учители;

- специализиран софтуер - бизнес софтуер и 

специализиран софтуер за училищата по изкуствата;

- Зеленият преход - Уебинар и материали за Зеления 

преход



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

Диплом за висше 

образование – Магистър 

по руска филология от 

ВПИ – Шумен, сега ШУ 

«Епископ Константин 

Преславски»

ДОКУМЕНТИ 

ОТ ОБУЧЕНИЯ



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

Участие в 

конференции, 

семинари и др.

1.ГРАМОТА – за участие в общински етап на национална конференция

„Училището – желана територия на ученика“ - 2004 г.

2.СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА - за участие в квалификационен курс на тема „Усвояване

на фондове“ и „Разработване на проекти“ – 03-04.11.2005 г., гр. Шумен

3.УДОСТОВЕРЕНИЕ – за участие в регионален семинар на тема „Модернизиране на

ПОО в контекста на Копенхагенския процес – цели, резултати и следващи стъпки“

– 28-29.11.2005 г., гр. Варна

4.СЕРТИФИКАТ – за участие в XI Конгрес на международната асоциация на

преподавателите по руски език и литература „Мир русского слова и русское слово

в мире“ – 17-22.09.2007 г., гр. Варна

5.СЕРТИФИКАТ – за участие в кръгла маса на тема ''Превенция на насилието и

агресията в училище. Посредничеството в помощ при решаване на конфликти'' –

10.11.2010г., гр. Шумен

6. УДОСТОВЕРЕНИЕ – за участие с доклад на Международен форум ''Не! На

тормоза на електронни средства над деца'' – 27-28.08.2011 г., гр. София



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

Участие в 

конференции, 

семинари и др.

7. СЕРТИФИКАТ – за участие в семинар на тема ''Психологично оценяване на

насилието в училище'' – 30-31.01.2012г. гр. Шумен

8. СЕРТИФИКАТ – за участие в Областен форум ''Семейството и училището заедно

срещу агресията, насилието и тормоза'' – 29.02.2012 г. гр. Шумен

9. УДОСТОВЕРЕНИЕ – за участие в Международен форум ''Превенция на отпадането от

училище. В търсене на правилния подход'' – 29-30.08.2012 г. гр. София

10. CERTIFICATION OF PARTICIPATION – за участие в среща по програма Коменски,

проект „Весел поход из европейските градове и села“ на тема Обмяна на

педагогически опит и практики- 26.02.-02.03.2014 г. о. Крит/Гърция/

11. СЕРТИФИКАТ – за участие в международен семинар ''Ключови методи за успешно

учене, основано на компетентности'' – 19.05.2014 г. гр. София

12. СЕРТИФИКАТ – за участие в обучение на тема ''Ориентиране за мобилност'' –

25.11.2014 г. гр. Шумен



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

Участие в 

конференции, 

семинари и др.

13. ГРАМОТА за участие в конкурса ''Помогни в борбата срещу трафик на

хора'' – 2015 г., гр. София

14. СЕРТИФИКАТ за участие в международна конференция по проекта

YOUTHACT. Общностни действия за предотвратяване на трафика на

български младежи в риск – 15-17.10.2015г., гр. Благоевград

15. СЕРТИФИКАТ за участие в конференция за глобално образование с

международно участие на тема ''Ролята на глобалното образование за

постигане на целите за устойчиво развитие'' – 3-4.12.2015г., гр. София

16. ГРАМОТА за организиране на проект ''Сподели своята усмивка'' –

24.03.2016г., гр. Шумен

17. СЕРТИФИКАТ за участие в Научна конференция с международно

участие ''Иновации в образованието'' – 30.09.-02.10.2016 г., гр. Шумен



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

Участие в 

обучения,  

конференции, 

семинари и др.

18. Сертификат от Българската платформа за международно развитие за участие в V

Национална конференция за глобално образование 14-15 януари 2017 г., гр . София

19. Сертификат от фондация «Образователно сътрудничество» за преминато обучение

по коучинг умения за родители, гр. Шумен, 11-12.03.2017 г.

20. Удостоверение № 30 от Института за социални дейности и практики – за участие в

обучение «Политика за закрила на децата от злоупотреби и тормоз в образователните

институции» – 24.06.2017 г., гр. София

21. Удостоверение № 74316 от РААБЕ– за участие в обучение «Разпознаване и

превенция на гнева и агресията в училище. Форми и методи на противодействие» –

13.11.2017 г., гр. София

22. Удостоверение № 17-01-0092 от «СЕМА-М» ЕООД – за участие в обучение «Подходи

за самооценяване на институцията при управление на качеството в образователните

институции съгласно Наредба №16 от 08.12.2016 г.» – 18.11.2017 г., гр. София

23. Удостоверение № 84 от ШУ «Епископ Константин Преславски» – за участие в

тематичен курс «Проблеми на езиковото взаимодействие в обществото и в диалога на

културите» – 12.12.2017 г., гр. Шумен



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

Участие в 

обучения,  

конференции, 

семинари и др.

24. Сертификат от Асоциация за превенция и работа със зависимости «Само днес» за

участие в обучителен семинар 20.09.2018 г., гр . Шумен

25. Сертификат от Националния център за безопасен интернет и Теленор България ЕАД за

преминато обучение по онлайн безопасност, гр. Шумен, 09.10.2018 г.

26. Сертификат от Шуменския университет «Епископ Константин Преславски» – за участие

в Научна конференция с международно участие «Съвременният дискурс в науката» – 26 –

28.10.2018 г., гр. Шумен



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

Участие в 

обучения,  

конференции, 

семинари и др.

27. Удостоверение № 0042 от Регионалния център за подкрепа на процеса на

приобщаващо образование за участие в обучение «Подкрепа за личностно развитие на

децата и учениците – процедури и практически насоки» 16 януари 2019 г., гр . Шумен

28. Удостоверение № ЕС-11481 от Фондация «Кузманов» за участие в обучение

«Хиперактивност и дефицит на вниманието. Практически насоки за работа с хиперактивни

деца и ученици» 31 януари 2019 г., гр . Шумен

29. Удостоверение № 16 от Института за социални дейности и практики – за участие в

обучение «Превенция на насилието и тормоза в училище чрез опора на силните страни на

децата (Резилианс подход)» – 12.02.2019 г., гр. София

30. Сертификат от Асоциацията за превенция и работа със зависимости «Само днес» – за

участие в обучение «Работа с родители и техники за справяне с проблема зависимост при

младите хора» – 12.04.2019 г., гр. Варна, Удостоверение № ПД06-217 от РУ на МОН за

участие в обучение «Работа с родители и техники за справяне с проблема зависимост при

младите хора» – 12.08.2019 г., гр. Шумен

31. Сертификат от Българската платформа за международно развитие за участие в VІІ

Национална конференция за глобално образование «На ПриЦел 4.7» –21 - 22.06.2019 г., гр.

София



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

Участие в 

обучения,  

конференции, 

семинари и др.

32. Сертификат от Асоциацията за превенция и работа със зависимости «Само днес» – за

участие в обучение «Емоционалната интелигентност като метод на превенция на

зависимости» – 27.09.2019 г., гр. Варна

33. Удостоверение № 391 от Шуменския университет «Епископ Константин Преславски за

подготовка и представяне на научен доклад «Ефективните практики за решаване на

конфликти – значим ресурс за осигуряване на приобщаваща среда в СУ «Сава

Доброплодни», 18.10.2019 г., гр. Шумен

34. Сертификат от Шуменския университет «Епископ Константин Преславски за участие в

конференция с международно участие «Съвременният дискурс в науката» с доклад на тема

«Ефективните практики за решаване на конфликти – значим ресурс за осигуряване на

приобщаваща среда в СУ «Сава Доброплодни», 18 - 20.10.2019 г., гр. Шумен

35. Сертификат от Министерството на просветата на Руската федерация и СП

«Содружество» за участие в обучение на тема «Методика преподавания руссого языка и

литературы в современном мире» 13-19.11.2019 г.

36. Сертификат от Асоциацията за превенция и работа със зависимости «Само днес» за

участие в обучителен семинар «Активно слушане – метод за ефективна комуникация с

децата и превенция на рисковото поведение.» – 23.11.2019 г., гр. Варна

37. Удостоверение № 05820-19 от ОРАК инжинеринг за участие в квалификационен курс

«Гугъл и Майкрософт продукти в помощ на образованието» – 30.11-01.12.2017 г., гр. Пловдив



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК 

Участие в 

обучения,  

конференции, 

семинари и др.

38. Сертификат № 40 от фондация «Човек Плюс» – за участие в обучение

«Хиперактивност и невнимание: Съвременни био-психо-социален подход» – 23-

24.03.2020 г., гр. София

39. Сертификат № 70 от фондация «Човек Плюс» – за участие в обучение

«Емоционалната компетентност: оценяване и развитие» – 25-26.03.2020 г., гр. София

40. Сертификат № 088 от фондация «Човек Плюс» – за участие в обучение

«Училищната готовност: съвременни подходи» – 27-28.03.2020 г., гр. София

41. Сертификат № 0111 от фондация «Човек Плюс» – за участие в обучение

«Насилието и тормоза в училище: съвременни подходи» – 30-31.03.2020 г., гр. София

42. Сертификат № 164 от фондация «Човек Плюс» – за участие в обучение

«Насилието и тормоза в училище: съвременни подходи» – 03-04.04.2020 г., гр. София

43. Сертификат № 0196 от фондация «Човек Плюс» – за участие в обучение

«Професионален стрес: съвремени подходи» – 09-10.04.2020 г., гр. София

44. Сертификат № 0282 от фондация «Човек Плюс» – за участие в обучение

«Кибертормоз и киберзависимости при учениците: оценяване и справяне» – 21-

22.04.2020 г., гр. София

45. Сертификат № 0296 от фондация «Човек Плюс» – за участие в обучение

«Стиловена учене, когнитивен скрийнинг и множествена интелигентност» – 24-

25.04.2020 г., гр. София



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

46. Сертификат за успешно завършен образователен курс по пилотен 

проект на Европейската комисия за развиване на журналистика на 

данни и комуникационни умения за граждански мониторинг в областта 

на политиката на сближаване на ЕС 

47. Удостоверение № 203086-20/10.12.2020 г. от ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ 

ЕООД EduTech супер уикенд на тема „Microsoft за образованието“

48. Удостоверение № 204095-20/10.12.2020 г. от ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ 

ЕООД EduTech супер уикенд на тема „Zoom за образованието“

49. Удостоверение 1152/ 24.07.2020 г. от фондация „Човек Плюс“ за 

индивидуално обучение „Развитие на характера“

50. Удостоверение 1149/ 17.07.2020 г. от фондация „Човек Плюс“ за 

индивидуално обучение «Мотивация на учениците за учене и училище: 

съвременни подходи за оценяване и превенция»

ДОКУМЕНТИ ОТ 

ОБУЧЕНИЯ



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ДОКУМЕНТИ ОТ 

ОБУЧЕНИЯ

51.Удостоверение 1142/ 10.07.2020 г. от фондация „Човек Плюс“ за индивидуално обучение «Оценяване и 

стимулиране на творчеството (креативитет, надареност, иновативност) в клас и в училище»

52. Удостоверение 1110/ 19.06.2020 г. от фондация „Човек Плюс“ за индивидуално обучение «Ефективна работа с 

родителите»

53. Удостоверение 1094/ 12.06.2020 г. от фондация „Човек Плюс“ за индивидуално обучение «Резилиънсът в 

училище»

54. Удостоверение 1066/ 25.05.2020 г. от фондация „Човек Плюс“ за индивидуално обучение «Детска

психосоматика – многокомпонентен подход към енурезис, енкопрезис, тикове, астма, алергии»

55. Удостоверение 9284/14.12.2020 г. „Проекто-базираното обучение“



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ДОКУМЕНТИ ОТ 

ОБУЧЕНИЯ

56.Удостоверение № 207650-20/08.01.2021 г. от ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД EduTech супер уикенд на тема „Microsoft

за образованието“

57. Удостоверение № 211741-20/10.12.2020 г. от ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД EduTech супер уикенд на тема 

„Създаване и използване на онлайн образователни ресурси за прогимназиален и гимназиален етап на 

образованието»



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

НАУЧНИ 

ПУБЛИКАЦИИ

1.БУКОВАЛОВА РУМЯНА ЦВ. „ФОРМИРАНЕТО НА НАГЛАСИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ПОВЕДЕНИЕ –

НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА ПЪЛНОЦЕННА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИЯ ЧОВЕК” – ШУМЕН, 2004 Г.

2. БУКОВАЛОВА РУМЯНА ЦВ. „УМОРА И ПРЕУМОРА ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ – ПРЕВЕНЦИЯ И 

ХОМЕОПАТИЧНО  ПОВЛИЯВАНЕ”  - ШУМЕН, 2007 Г.

3. БУКОВАЛОВА РУМЯНА ЦВ. ”ШУМЕНСКОТО УЧИТЕЛСКО ДРУЖЕСТВО” – ШУМЕН 2008 Г.

4. БУКОВАЛОВА РУМЯНА ЦВ. „УЧЕНИЦИТЕ И  ИНТЕРНЕТ - НЯКОИ ПЕРСПЕКТИВИ И 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА” – ШУМЕН, 2008 Г.

5. БУКОВАЛОВА РУМЯНА ЦВ., СОТИРОВ ЧАВДАР „ПРЕВЕНЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО НАСИЛИЕ ЧРЕЗ

ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА“ – РУСЕ, 2011 Г.

6. БУКОВАЛОВА РУМЯНА ЦВ. «ЕФЕКТИВНИТЕ ПРАКТИКИ ЗА РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ – ЗНАЧИМ

РЕСУРС ЗА ОСИГУРЯВАНЕНА ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА В СУ «САВА ДОБРОПЛОДНИ», ГР. ШУМЕН» -
ШУМЕН, 2019 Г.



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ФУНКЦИИ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

СЪВЕТНИК

Наредба 15

• ...

• ...

• ...

 1. консултиране и подпомагане на учениците, учителите, родителите и

училищното ръководство в осъществяване и поддържане на връзките

между семейството, училището и обществото;

 2. участие в разработването и прилагането на училищни политики в

сферата на възпитанието, социализацията и закрилата на децата и

учениците;

 3. консултиране на деца и ученици, педагогически специалисти, родители и

други заинтересовани страни за преодоляване на проблеми, свързани с

образователния процес;

 4. посредничество при решаване на конфликти;

 5. подкрепа и консултиране на учениците по въпроси, свързани с

образователния процес и с избора на занимания по интереси;



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ФУНКЦИИ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

СЪВЕТНИК

Наредба 15

• ...

• ...

• ...

 6. работа по превенция на зависимостите, симптоматиката на въздействие на

различните видове психоактивни вещества върху учениците, рисково сексуално

поведение, прояви на различни форми на агресия и насилие, участие в

разработването и изпълнението на програми за противодействие и на мерки за

въздействие;

 7. участие в екипа за подкрепа за личностно развитие в институцията, който

извършва оценка на индивидуалните потребности на дете и ученик за

предоставяне на допълнителна подкрепа, като при липсата на психолог в

институцията подпомагат и координират дейността на екипа;

 8. участие в дейности по мотивиране на деца и ученици за преодоляване на

проблемното им поведение и дейности по превенция на отпадането от училище;

 9. подпомагане на личностното развитие и адаптирането на децата и учениците

към образователната среда;



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ФУНКЦИИ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

СЪВЕТНИК

Наредба 15

 10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците;

 11. осъществяване на връзката между родителите и институцията в

работата по случаи;

 12. участие в планирането и провеждането на форми на

вътрешноинституционалната квалификация и споделяне на добри

практики;

 13. сътрудничество с компетентните органи за закрила на детето и

участие в междуинституционални екипни срещи;

 14. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на

предучилищното и училищното образование;



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

Работата ми като 

педагогически 

съветник

Работата на педагогическия съветник е чрез консулатации и деликатна

намеса да се опитва да фасилитира възникнали конфликти, понякога

междуличности, понякога лични. В случаите, в които няма видими индикации,

да следи със сетивата си на професионалист за симптоми на тревожност, страх,

агресия. При всички срещи с учениците, включително и с тези, които са с мярка

санкция във връзка с отсъствия или констатирана проява на нецелесъобразно

поведение, иманентната цел е приобщаване и създаване на модели за

ефективно справяне. Разбира се, и вентилирането на емоции, което е част от

процеса на консултиране. Работата с родителите също е част от училищното

консултиране. Поддържането на обратна връзка с тях е един от начините за

успешно повлияване на учениците, които се нуждаят от нов прочит на ролята си

на ученик. За разгръщане на потенциала на личността се използват различни

стимули, включително презентации с познавателна цел.

Емоционалното благополучие на младите хора оказва своето влияние и по

отношение на постиженията им!
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ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

Работата ми като 

педагогически 

съветник

Ефективното прилагане на компетентностния подход е иманентно в работата ми

по отношение на изграждане на основните (базисни) компетентности, които всеки човек

трябва да притежава. В полето на работата ми са най-общо «уменията за живот», в които

влизат умението приспособимост, социални умения, системното мислене. Работя за

развитие на т.нар. „меки“ умения - инициативност, оценка на риска, креативност, критично

мислене, контролиране на емоциите, работа в екип, решаване на проблеми, поемане на

отговорност, които осигуряват свързаност между личната, социалната и професионалната

изява на съвременния човек. В индивидуалните и групови сесии на училищното

консултиране аспектите са себепознание, рефлексия, усвояване на социалните роли -

настоящата - на ученик и предстоящите - на професионалист, гражданин, родител. В

тренингите за асертивно поведение и мотивационните срещи се създава свободно

пространство за укрепване на личностните качества и трениране на основните

комуникационни компетентности на учениците. В часовете на класа провеждам беседи

„Доверие”, „Толерантност”, „Професионално и кариерно ориентиране”. Фасилитирането

на възникнали междуличностни конфликти също е част от работата ми: присъстващите

наблюдават и извеждат себепознанието в група. Подкрепят се отстояването от една

страна на индивидуалните нужди, от друга, здравословното съобразяване с груповите

норми. Дейностите по обща и допълнителна подкрепа са на принципа на изграждането,

мотивирането и най-важното - интернализирането - процеса на приемане на нормите,

установени от хора или групи, които са влиятелни за индивида и спомагат за неговото

развитие като пълноценна и балансирана зряла личност.
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През цялата година на вниманието ми, са няколко възлови теми една от които  е 

превенцията във връзка с употребата  на наркотици, алкохол и тютюн. Освен директната 

работа по темата за вредата от наркотиците, индиректната са часовете в клубовете по 

проекти, в които се застъпват темите за асертивното поведение и отстояването на 

здравословни граници, с презумпцията, че конформизмът е най-силен в юношеството и 

често експерименталната употреба на наркотици, алкохол и цигари се провокира от 

груповия натиск. Създаването на мотивация за учене и здравословен живот, които са 

постоянен акцент в работата на педагогическите специалисти, също са част от 

индиректното въздействие по тази тема. https://bnr.bg/shumen/post/101021587 „За 

зависимостите с широко отворени очи“ – интервю по Радио Шумен, публикувано на 

20.09.18 

Чрез участие на ученици от училището в прояви и конкурси, посветени на 

Международния ден за борба против тютюнопушенето, Световния ден за борба със СПИН, 

Деня на толерантността, Деня на розовата фланелка, Деня на християнското семейство, 

Деня на бащата, Международния ден за борба с трафика на хора и др. се формират нагласи 

за активно гражданско участие и се създават условия за развитие на интересите и 

потребностите им. 

ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

Работата ми като 

педагогически 

съветник

https://bnr.bg/shumen/post/101021587
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ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ДРУГИ

Методи на преподаване, специфични за образованието по руски език 

В уроците си използвам педагогически технологии с насоченост към 

активизацията и интензификацията на работата с учениците. Такива най-често 

прилагани технологии са: технологията на груповата работа, игровите 

технологии, проблемното обучение

Особено място в работата ми заема прилагането и ползването на ИКТ. Чрез 

тяхното приложение се повишава интересът към урока, дава се възможност за 

индивидуална изява, развиват се умения за мислене и междупредметни връзки, 

надгражда се общата култура

В центъра на образователно-възпитателния процес поставям ученика с 

неговата познавателна, емоционална и творческа дейност: да решава 

проблеми, да твори, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си. Използвам 

подходящи образователни техники и различни методи за преподаване в 

зависимост от методичната единица, учебните планове и програми, 

специфичното за учебните предмети
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ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ПОСТИГНАТИ 

РЕЗУЛТАТИ

200

6/2

020
Постигнати резултати от ученици

1.
М. 09.2002 г. спечелен ученически проект «Сложи си летните гуми, за да не кажеш, че е било 

случайно»  по Програма «Превенция и контрол  на ХИВ/СПИН» на Министерство на 

здравеопазването

2.
М. 09.2003 г. спечелен ученически проект «Защото те обичам» по програма “Здравно образование 

чрез формиране на умения за живот и обучение на връстници от връстници в училище”  на UNFPA

3.

Ученическият екип от СУ «Сава Доброплодни», с който работя, печели проект «Сподели своята 

усмивка» към Младежка банка – м. април 2016 г. Проектът е класиран за областния кръг на 

Олимпиадата по Гражданско образование

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%A3-%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0-

D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%9D%D0%B0-

%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE-

504683873065470

4.

Ученическият екип от представители на Училищния ученически съвет, с който работя, печели проект 

«На училище с колело» към Младежка банка – м. април 2016 г. https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%A3-

%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-

%D0%9D%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D1%81-

%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE-504683873065470

5.

Участниците от Средно училище "Сава Доброплодни" Илина Коцева,  Салимехмед Ниязи и Мартин 

Цолов заемат Второ място в Националния конкурс  «Детективи на европейски проекти». 

Ръководител на училищния екип - Румяна Буковалова.
http://www.shum.bg/article/207153/?fbclid=IwAR0fAi5wDPceLwnUomHvNiUilxTI1JiD_vYDv3h4Oda0uZXNLNywPNfH9Mkhttp://www.shum.bg/arti

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%A3-%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0-
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ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ПОСТИГНАТИ 

РЕЗУЛТАТИ

2006/2022 Отличия

1.

Грамота за най-всеотдаен училищен екип за 2006 г. от Програма 

«Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» на Министерство на 

здравеопазването

2.
Диплом за успешно партньорство в извънучилищната дейност и 

развитие на детския талант от ОДК –Шумен 28.05.2008 г.

3.

Благодарствено писмо от Сдружение „Роми-медникари“ гр. Шумен за 

съпричастност и съдействие при организираните от сдружението 

дейности април 2014 г.

4.
Грамота от „Сава Академия“ за принос към дейността на Училищното 

настоятелство май 2015 г.

5. Участник в Националния учителски събор 19 юни 2016 г.
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ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ПОСТИГНАТИ 

РЕЗУЛТАТИ

2006/2020 Отличия

7.

Грамота за ІІ-ро място и звание «Училище без насилие и стереотипи, 

основани на пола» в конкурса на МОН и фондация ,,Джендър 

образование, изследвания и технологии’’ 12.06.2015 г.

8. Благодарствена грамота от ИСДП за успешно партньорство 

9.

Благодарствено писмо от РУО на МОН за успешно участие на екипа 

от СУ „Сава Доброплодни“ с координатор Румяна Буковалова в 

проекта на Европейската комисия „Детективи на европейски проекти“ 

26.06.2020 г.

10.

Грамота от ОИЦ по еврофондовете за заетото от екипа от Шумен ІІ 

място в иновативния проект на Европейската комисия „Детективи на 

европейски проекти“ 



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

*Участие в регионална 

конференция по проект 

«Студентски практики», 

гр. Варна 2018 г.

*Участие на Ерхан Халил, 

председател на УУС, в 

Общинския кръг на 

Олимпиадата по 

гражданско образование 

2015 г.

ДРУГИ
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1. «Седмификат» - за най-всеотдаен училищен екип по програма

«Превенция и контрол на ХИВ/СПИН на МЗ 2006 г.

2. Диплом за успешно партньорство с ОДК –Шумен – 2008 г. 

3. Благодарствено писмо от СНЦ „Роми – медникари“ за успешно 

сътрудничество 2014 г.

4. Удостоверение за участие в Националния учителски събор 19.06.2016 г.

5.Благодарствен адрес от Дневен център за деца с увреждания седмична 

грижа „Калинка“, село П. Волов за организираната от ученици от СУ „С. 

Доброплодни“ дарителска кампания „Сподели своята усмивка“

6. Грамота от СНЦ «Училищно настоятелство при СУ «Сава 

Доброплодни» за организиране на проекта «Сподели своята усмивка» 

БЛАГОДАРСТВЕНИ 

ПИСМА И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ОТЛИЧИЯ
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7. Благодарствена грамота от Института за социални 
дейности и практики, гр. София за професионалната 
работа и подкрепа, 2019 г.



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

8. БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ОТ РУО НА МОН ЗА УСПЕШНО 
УЧАСТИЕ НА ЕКИПА ОТ СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ С 
КООРДИНАТОР РУМЯНА БУКОВАЛОВА В ПРОЕКТА НА 
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ „ДЕТЕКТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИ 
ПРОЕКТИ“, 26.06.2020 Г.
9. ГРАМОТА ОТ ОИЦ – ШУМЕН ЗА ПРОЯВЕН ВИСОК 
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ПОСТИГНАТО ВТОРО МЯСТО В 
ПРОЕКТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ „ДЕТЕКТИВИ НА 
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ“ 01.12.2020 Г.
10. ГРАМОТА ЗА ПРОЯВЕН ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ В 
СЪВМЕСТНАТА РАБОТА ОТ ФОНДАЦИЯ „ОБРАЗОВАТЕЛНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО“
11. ГРАМОТА ОТ ЦПЛР ОДК ЗА ПРИНОС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА ОБУЧЕНИЯТА И ДЕЙНОСТИТЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ И 
РАЗВИТИЕ НА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ И 
КОНСУЛТИРАНЕ ПРЕЗ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА
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Грамота за 2-ро място и звание «Училище 

без насилие и стереотипи, основани на пола» 

в конкурса на МОН и Фондация ,,Джендър 

образование, изследвания и технологии’’ 

12.06.2015 г.

БЛАГОДАРСТВЕНИ 

ПИСМА И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ОТЛИЧИЯ
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1. Номинация в категория „Училища“ за наградата  на 

Националната мрежа на децата „Златната ябълка“ за принос 

към благосъстоянието на децата в България, гр. София, 2019 г. 

– участник в екипа
http://1june.nmd.bg/nomination/sredno-uchilishte-sava-dobroplodni-shumen/?fbclid=IwAR22vqvTxm4xq-

vUzzuDAmFZxIbOgKgqYBKMVESM10ntPBDzyyhCpu8PMuk

2. Сертификат за отговорно прилагане на Политика за закрила на 

децата в училище от Института за социални дейности и практики, 

гр. София, 2019 г. – участник в екипа

БЛАГОДАРСТВЕН

И ПИСМА И 

ПРОФЕСИОНАЛН

И ОТЛИЧИЯ

http://1june.nmd.bg/nomination/sredno-uchilishte-sava-dobroplodni-shumen/?fbclid=IwAR22vqvTxm4xq-vUzzuDAmFZxIbOgKgqYBKMVESM10ntPBDzyyhCpu8PMuk
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 Съучредител на СНЦ «Училищно настоятелство при СУ «Сава Доброплоди»

 Съучредител съвместно с КСУДС – Шумен на  «Школа за позитивно  родителство». Мисията й е 

да подпомага процеса на добри организационни умения - създаване на положителен 

психоклимат.

 Авторска програма за работата на клуб «Толерантност» по проект «Учим, творим, успяваме 

заедно» 

 Инициатор на дарителски кампании 
https://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%

B5-%D0%9D%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8F-

%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-

%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-_l.a_c.327_i.429983.html

 Представяне на проект «Успех»  Клуб „Толерантност“ https://project-

uspeh.weebly.com/1050108310911073-105810861083107710881072108510901085108610891090-3.html

 Редовен член на Дружеството на психолозите в България https://zdrasti.info/spisk-na-

redovnite-chlenove-na.html

 Публикация за организиран флашмоб по проект „Детективи на европейски проекти“ 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4106781846030399&set=a.809664155742201

ДРУГА 

ПРОФЕСИОНАЛН

А ИНФОРМАЦИЯ

https://project-uspeh.weebly.com/1050108310911073-105810861083107710881072108510901085108610891090-3.html
https://zdrasti.info/spisk-na-redovnite-chlenove-na.html
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» Интервю по БНР: Децата прекарват все повече време в интернет 

http://www.cross.bg/internet-beshe-detza-1242125.html 

» Участие в обществени консултации по проекта на ПМС ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА   НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (В ЧАСТТА НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ)

file:///C:/Users/R%20BUKOVALOVA/Desktop/Spravka_ObshtK_Nrdb-PO.pdf 

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ 

НА ПРОЕКТА НА 

» СПРАВКА НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

ДРУГА 

ПРОФЕСИОНАЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ
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ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

Други

Написани и спечелени проекти
Одобрена сума 

за училището

1
Месец 11.2006 г. Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България” на МЗ,  Компонент 7 “Ограничаване на рисковото

сексуално поведение сред подрастващите и младежите в и извън училищна среда” проект ”Живот без граници, любов без риск”

300 лв.

2

Месец 09.2007 г. Национална програма  на Министерството на образованието и науката   „Училището-територия на учениците”,  Модул

„Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” проект  „Шумен – българска врата към Европа” на СОУ „Сава 

Доброплодни” 

15 000 лв.

3
Месец 01.12.2008 г. проект „Група „Елеганс” – за младите,  за вас, за всеки един от нас”  към Общински фонд „Култура” на община 

Шумен

800 лв.

4

Месец  06.2008 г.  проект „Заедно живеем, учим и творим” на СОУ „Сава Добропродни” – Шумен, /   Договор № BG051PO001/07/4.1-

01/43/17.06.2008 г. по схема „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование 

и възпитание” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на ЕСФ

56 300 лв.

5
Месец януари 2013 г  проект „Биентретанс – мрежа на резилианс”,Проект „Резилианс без граници” на ИСДП  Безвъзмездна помощ  на 

OAК –Швейцария и ИСДП -София

3 400 лв.

6
Месец 10.2012 г.  проект BG051PO001-4.1.05-0024  „Живеем, учим и творим заедно” 86 770 лв.

7
Месец 03. 2013 г. проект на СОУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ в Национална кампания  „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА-2015 г.” „ОБИЧАМ 

ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ” 

5 000 лв.

8

Месец септември 2015 г. проект   „С приятел по-далеч се стига“ в изпълнение на Стратегията за превенция и ограничаване на 

агресивната поведение сред децата и учениците в община Шумен.  Училищно настоятелство при СОУ „Сава Доброплодни“ – Шумен

2 307,80 лв.

9

Месец 08.2016 г. проект  Договор: № BG05M2OP001-3.002-0104-C01 /22.08.2016 г. „Заедно живеем, учим, успяваме“ с бенефициент:  

Средно училище «Сава Доброплодни» Шумен по Операция: BG05M2OP001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 

ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ по ОП НОИР

203 571.28 лв.
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ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

Други

Написани и спечелени проекти
Одобрена сума 

за училището

10
Месец 05.2018 г. проект  “Укрепване на силните страни на детето за превенция на насилието” (РЕЗИЛИАНС ПОДХОД)“ на ИСДП -София 4 000 лв.

11

Месец 11.2019 г. проект  „Учим, творим, успяваме заедно”, договор БС33.18-1-009/29.10.2019 г.  с ЦОИДУЕМ към МОН 14 710.20 лв.

12
Месец 08.2020 г. проект по НП „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“ 2 999.50

13

Месец февруари 2021 г. Процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-3.018 „Подкрепа за 

приобщаващо образование“

73 773.30

14
Месец май 2021 Национална програма „„Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“ 2 955

Общо: 471 887.08
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ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

ДРУГИ

Бъдещи планове

1. Реализиране на успешна кариера като педагогически съветник

2. Участие в конкурси за писане и  управление на проекти

3.
Разширяване на прилагането на инструментариума на приложната 

психология в работата ми
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ПОРТФОЛИО НА РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК

Моите колеги, съвместно с които работим за развитие на 

младите хора



0897 836 789

ПОРТФОЛИО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК

РУМЯНА ЦВЕТАНОВА БУКОВАЛОВА

rumibu@gmail.com;  snc04@abv.bg

054 833 162

mail@suizku.com

Лични: Служебни: 

mailto:rumibu@gmail.com

