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Общи данни 

Име: Десислава Тодорова Ангелова 
Дата на раждане: 01.07.1997 год. 

Местожителство: гр. Велико Търново, ул. „Христо 
Ботев“, № 54 

Трудов стаж:3 години и 4 месеца 
Месторабота: ДГ „Здравец“, гр. Г. Оряховица; ДГ 

„Божур“, гр. Г. Оряховица 
Заемана длъжност: Логопед 



Образование 

• ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико 
Търново 

• Образователна степен : Бакалавър 
• Специалност: Предучилищна педагогика и 

логопедия 
 





Образование 

• ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. 
Шумен 

• Образователна степен : Магистър 
• Специалност: Специална Педагогика 

• Магистърска програма: Диагностика и корекция 
на комуникативни нарушения 

 





Професионални 
квалификации 

• Пета 
професионално -
квалификационна 

степен 



Обучения 

• „Адаптация и социализация 
на педагогически състав 
след изолация. Изследване 
на промените в желанието и 
необходимостта от общуване 

и сензитивност“   
      16.07.2021 г. – 17.07.2021 г. 



Обучения 

• „Моделиране на STEAM 
педагогическо 

взаимодействие в детска 
градина“   

       02.12.2021 г. – 03.12.2021 г. 



Обучения 

• „Най- новите 
информационни 

технологии в процеса 
на обучение“   

12.03.2022 г. – 13.03.2022 г. 



Обучения 

• „Гражданско 
образование“ – 

31.03.2022 г. 



Обучения 
• „Обучение по eTwinning 

за начинаещи 
педагогически 

специалисти от детски 
градини в община Горна 

Оряховица“ 
      Юни 2022 г. 



Обучения 
• „Психологическа 

оценка и 
терапевтична 

програма на деца и 
ученици с 

разстройство от 
аутистичния спектър“ 

– 19.11.2022 г.- 
26.11.2022 г. 



Обучения 

• „Терапия на неречеви 

деца“   
     26.11.2022 г. 



Аз обичам своята 
професия 

Вие, дечица, които 
имате нужда от нас, 
не ни се сърдете, когато 
сме мъничко строги със 
вас. 
Ние, с любов и търпение 
учим ви как да редите 
звукове в срички и думи, 
при това без да грешите! 

И думите после без грешки, 
за да подреждате в правилен ред 

има заслуга голяма 
и вашият логопед! 

Така, че , не ни обвинявайте 
старайте се и ще успявате! 

 

Росица Григорова 



За мен професията на логопеда е призвание, 
отдаденост и отговорност. 

Заниманията с децата ми носят пълно  
емоционално удовлетворение, 

любовта им ме зарежда и провокира да търся  
иновации в образованието. 

Моята цел е  
децата да се чувстват  

пълноценни и справящи се с живота. 



• Умения за работа съобразно Държавните образователни 
изисквания 

• Умение за работа в екип 
• Умения за комуникация с родители и колеги 
• Работа с деца с езиково – говорни нарушения 
• Работа с деца със СОП 
• Насърчаване на децата към толерантност и доброта във 

взаимоотношенията с околните 

 



Работа с деца 

Дидактични игри 



Работа с деца 

Дихателни 
игри и 

упражнения 



Работа с деца 

Работа върху 
конструктивен праксис 
и пространствена 

ориентация 



Работа с деца 

Артикулационна гимнастика 



Работа с деца 

Постановка и 
автоматизация на 

звук 


