
Портфолио
на Ирена Илкова Василева

Логопед

СУ“Сава Доброплодни“



І. Лични данни
• Име, презиме, фамилия: Ирена Илкова Василева

• Настояща месторабота: логопед към Средно училище „Сава Доброплодни”-гр. Шумен

• Националност: Българска

• Адрес: ул „Драгоман“ № 44 а, гр. Шумен, пощ. код 9700

• Рождена дата: 18.10.1980г.

• Образование: Висше

• Заемана длъжност: Логопед в СУ„Сава Доброплодни” 

• Педагогически стаж: 18г. 09м.

• Информация за връзка: E-mail: renii80@abv.bg

• Телефон: 0878972227



ІІ. Образование

• 1. 2012 – 2014г. – Диплома за висше образование

Специална педагогика „Педагогическа рехабилитация на умствената изостаналост“ ; Педагогика ; 
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен ; Магистърска програма

• 2. 1999 – 2004г. – Диплома за висше образование

Специална педагогика „Логопедия“ ; Педагогика ; Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“ ; Бакалавърска програма

• 3. 1995 – 1999г. – Диплома за средно образование

Профил – „Хореография“ ; Изкуство ; Средно училище „Сава Доброплодни“  гр. Шумен



ІІІ. Трудов стаж

15.09.2005 - 31.05.2006г. 

Ресурсен учител ; Проект ; Бюро по труда гр. Шумен ; ОУ „П.Р.Славейков“ с.Изгрев ; Образование  

01.11.2006 – 04.01.2017г.                                                                                            

Ресурсен учител ; Учител на деца и ученици със специални образователни потребности ; „Регионален 
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“ гр. Шумен ; 

05.01.2017г.- 14.09.2022г.

Ресурсен учител и Логопед ; Учител на деца и ученици със специални образователни потребности ; СУ 
„Черноризец Храбър“ гр. Велики Преслав ;

01.09.2021г. – до момента

Логопед ; СУ  „Сава Доброплодни“  гр.Шумен ; 



IV. Квалификации:
СЕРТИФИКАТИ:

• - Обучителен курс „Помощни средства и технологии за деца със специални

образователни потребности“   

• - Обучение „Подходи за работа с деца с разстройство на вниманието и 

хиперактивност“

• - Обучителен курс „Работа по математика с деца със специални

образователни потребности“

• - Обучение „Интегриране на деца и ученици със СОП“

• - Курс на обучение по компютърна грамотност



6. Работа по проекти

• Проект „Учим и живеем заедно“ в направление „Вълшебство ли е 

театъра?“ с ученици от СУ“Черноризец Храбър“ гр. Велики Преслав

• Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ в СУ“Сава

Доброплодни“ гр. Шумен



Индивидуален годишен план на Ирена 

Илкова Василева –логопед

• Цели. Описание на целите.

• 1. Да се повишава качеството на логопедичната терапия. 

• 2. Да се мотивират родителите за участие в логопедичната терапия. 

• 3. Формиране на умения за правилно звукопроизношение. 

• 4. Формиране на фонематичен слух и развитие на артикулационната моторика.

• 5. Формиране на богат пасивен и активен речник. 

• 6. Формиране на граматически правилен говор. 

• 7. Формиране на умения за самостоятелна говорна изява.



• Дейности:

• В логопедичният кабинет се извършват следните дейности: 

• 1.Диагностика

• 2.Превенция

• 3.Корекция

• 4.Терапия

• 5.Консултация Диагностиката установява причините и степента на езиково-

говорното нарушение.Поставя се логопедична диагноза и се прави 

индивидуална програма за работа.



• Превенция-Провеждаме тест за диагностика и разбираме кои от тях 

имат дефицити или са в риск. Този тест проверява следните сфери: -

социализация, комуникация -разбиране -изразяване –графизъм. При 

деца с маркери за нарушение в някоя от тези сфери,започва превенция.

• Корекция-организация и провеждане на упражнения и занимания на 

децата с цел подобряване на артикулацията на неправилно 

произнасяните звуци. Корекционната работа е изцяло съобразена с 

индивидуалните нужди на всяко дете.Заниманията се провеждат 

индивидуално или в малки групи.



• Терапия-тя започва в най-ранна възраст с цел преодоляване на езиково-
говорното нарушение и достигане до нормата. При различните нарушения 
периода на терапия е различен. При дете със СОП, терапията се провежда в 
екип с ресурсен учител, психолог и слухово-речев терапевт. Правят се 
периодично проверки на динамиката на развитие във всяка област и екипни 
срещи с цел определяне на бъдещи цели и задачи.

• Консултации: Те биват няколко вида: 1.Консултации с родители Те имат за 
цел да мотивират родителя за участие в логопедичната терапия, тъй като 
родителя е най –добрия котерапевт на своето дете. 2.Консултации с деца: 
Някои деца посещават кабинета с цел консултация без да е необходима 
бъдеща терапия. Те получават необходимата помощ и обучение на родителя. 
3.Консултации с екипа за личностно развитие Това са срещи на които се 
определя индивидуалната програма за работа на всяко дете със СОП и в риск 
във всяка област и срещи на които се проследява динамиката на развитие на 
децата със СОП и техните резултати.



Професионална квалификация :

• 1. Участие във всички форми на професионална квалификация - външна 

и вътрешна. 

• 2. Участие в работата на методическото обединение на учители.

• 3. Участие във всички обучения на Асоциацията на българските логопеди 

и фониатри.


