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ВАЛЕРИЙ ГАНЧЕВ

Възпитател
_____
Професионална гимназия по
каменообработване-с. Кунино

Образование

• Придобито средно образование
в Професионална гимназия по
каменообработване – с. Кунино с
II-ра степен „Каменоделец“ и
професионална квалификация IIIта степен „Художник“.
• Завършена
икономическа
педагогика
• Студент в Стопанска академия
„Димитър А. Ценов“ гр. Свищов
специалност „Финанси“
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Допълнителна квалификация и постижения
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Център за квалификация –
професионална квалификация ресурсен учител;
ТУ Ст. Загора ДИПКУ „Детско-юношеска психология“
ТУ София сектор „Следдипломно обучение – „Компютърни технологии“
и „Методика на обучението по БДП 5-8 клас“
МОН и НПЦ, Физика, астрономия и методика на обучението по
физика, Модул „Физика“ за учебен предмет в5 и 6 клас „Човека и природа“
МОН и НПЦ, Windows XP, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. Базови и
специфични компютърни умения на учители по направление Химия и ООС и
Биология и здравно образование.
Център за професионално обучение към СПСПД ФИЦЕ-България
професия „Сътрудник социални дейности“, специалност „Социална работа с
деца и семейства в риск“
Обучителен курс на тема „Работа с деца с поведенчески проблеми.
Предизвикателно поведение“, проведен от ФИЦЕ-България и Терапевтични
общности-България.
Обучителен курс на тема „Принципи на психо-социалната работа с
младежи, които употребяват психоактивни вещества. Иновативни
подходи и методи.“, проведени от ФИЦЕ-България
Обучителен курс на тема „ Особености преподаването на деца и
ученици от XXI век“, проведено от фондация „Кузманов“

Защо избрах професията?
Избрах професията си, тъй като самият аз съм минал по пътя, по
който минават децата в нашето училище в момента. Смятам, че
мога да им бъде полезен с примера си. Всеки може да постигне
успехи. Работата на възпитателя е да бъде родител0 и приятел
на децата, които са далеч семействата си. Аз се старая да
напътствам всеки да бъде упорит и уверен, че всичко е
постижимо.
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Моята мотивация

и аз давам своя принос – ова е моята
мотивация.

Каменоделството е начин на живот,
то е част и от моя. За мен е привилегия
да бъда част от тази почти вековна
традиция
на
обучение
в
каменоделския занаят. В нашата
гимназия традицията и духът са живи

Приложение:
Лауреат в младежки конкурс на Министерството на културата за 2015г.
Участие в панаир на занаятите 2017-2019г.
Участие в пленер „Белокаменен-Балчик“ 2017г.
Първо място на младежки конкурс с творбата „Сън“ 2015г.
Участие в панаир на занаятите в София „София диша“ 2015г.
Участие в международния панаир на занаятите гр. Пловдив 2015г.
Участие в международен панаир на занаятите гр. Варна „Булгарика“ 2015г.
Участие в международен панаир на занаятите гр. Варна „Булгарика“ 2014г.
Участие в изложби в Благоевград, Исторически музей гр. София, Враца и Мездра.
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