
Татяна Йорданова Михайлова 
 Директор на 44. СУ “Неофит Бозвели” 

Родена на 20.10.1967 г., гр. Бяла Слатина
Омъжена с двама сина

Зодия Везни
Любимо число - 7

Хоби - в прилив на вдъхновение, да стихоплетствам

Лична информация



С кои пет думи се описвам?
Емоционална, дейна, любяща, подредена, работохоличка!

Защо станах учител?
Защото няма друга професия, която да дава толкова любов, 
толкова усмивки, толкова топлота и непритвореност, 
колкото моята!

Защо станах директор?
Защото вярвам, че имам адекватна визия за образованието 
и само личностите изграждат личности!



Образование

2009 г. СУ „Св. Климент Охридски”, 
специалност: „Образователен мениджмънт” -  „Магистър” 
 
1998 г. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методии”,
специалност: „Начална училищна педагогика” - „Бакалавър” 





МОЯТА ВИЗИЯ
ЗА

ОБРАЗОВАНИЕТО



Образованието е особена духовна територия на българина. То е издигнато 
до степен на национална добродетел. През него народът ни вижда успешно-
то бъдеще, защото историята е оставила множество доказателства за фунда-
менталното значение на знанието като най-сигурен начин за достигане на 
личен и обществен интерес. 

Повечето дейности в образованието са типични публични блага в смисъл, 
че се консумират публично, а ползата е както индивидуална, така и публич-
на. Затова и адекватното предлагане на благото образование изисква съ-
трудничество между всички заинтересувани страни, включени в доставяне-
то или ползването му.

Постоянните промени на училищната организация са свързани с четири ос-
новни групи фактори:
Хората в училище (учители и ученици) с техните възгледи, възможности и 
желания.
Образователната система в училище – цели, учебни планове и програми, 
методи и средства, ресурси.
Организационна система в училището – съществуващата култура на органи-
зация, актуалната позиция на персонала, структурата на управление.
Външната обкръжаваща среда, влияеща на училището – националната об-
разователна система, системата на управление на различните равнища, 
макро и микро социалната среда.



УСПЕХЪТ 
НА МИСИЯТА “ОБРАЗОВАНИЕ” 

Е В УСПЕШНОТО ВПЛИТАНЕ 
НА ФАКТОРИТЕ 

ХОРА - ЛИЧНОСТИ ВЪНШНА СРЕДА

ОРГАНИЗАЦИОННА
СИСТЕМА

ОБРАЗОВАТЕЛНА
СИСТЕМА



“- Всяка сутрин се събуждам и си казвам: “Днес имаш две възможности – 
да си в добро настроение или в лошо”. Избирам да съм в добро. Когато се 
случи нещо лошо, мога или да съм жертва, или да се поуча. Предпочи-
там второто. Ако някой започне да се оплаква, мога да го слушам как се 
жалва или да му покажа положителната страна на живота..... Ако ос-
тавим другото настрана, всяка ситуация е избор. Сам решаваш как да 
реагираш, как хората ще повлияят на състоянието на духа ти. Сам из-
бираш в какво настроение да бъдеш. Накратко: ти решаваш как да 
живееш живота си!”

Из “Приказки за подарък на оригинални хора” – 
Енрике Марискал

“Децата трябва да ходят на училище с радост, да обичат това, което 
правят, да имат оригинално поведение на уважение към самата не-
повторимост на всяка душа.
Не може да се повери училище на никой директор, преподавател или ад-
министратор, който не е оригинален, какъвто е всеки обучителен 
процес, всяка сутрин, всяко междучасие, всяка приказка, която включва.
В противен случай животът се свива в някоя норма, в някоя прозявка, в 
някое скъпо струващо изключване.”
 
 Из “Приказки за подарък на оригинални хора” – 

Енрике Марискал
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Професионален път

- 2012 г. до момента –  44 СУ „Неофит Бозвели”, гр. София - директор
- 2008 – 2012 г. – 171 ОУ „Стоил Попов” – директор
- 2000 – 2008 г. – 54 СОУ „Св. Иван Рилски” – пом.-директор и начален учител
- 1993 – 2000 г. – с. Бърдарски геран, обл. Враца – ДОВДЛРГ
- 1987 – 1993 г. – 54. СОУ „Св. Иван Рилски” – начален учител

Участие в комисии
- Член  на УС на СРСНПБ, гр. София;
- Член  на МКБППМН – район „Подуяне”, гр. София;
- Член на комисии в Столична община.



Квалификации

„Разработване и управление на проекти”, СУ „Св. Климент Охридски”, 2007г.;
 „Интерактивността в учебния процес”, СУ „Св. Климент Охридски”, 2007г.;
„Управление на училището като организация”, НИОКСО,2009г.;
„Подпомагане въвеждането на делегираните бюджети” – МОМН, ОПРЧР, 2009г.;
„Мотивация и развитие на персонала”, НИОКСО, 2010г.;
„Социални и комуникативни умения”, СУ „Св. Климент Охридски”,2010г.;
„Директорска правоспособност”, НИОКСО,2010г.;
„Иновационни модели на управление и организация на училището”, 
  НИОКСО, 2011г.;
„III ПКС „Управление на образованието”, СУ „Св. Климент Охридски”, 2011г.;
„Училищната среда – фактор за изграждане на доброто училище”,
 РИО, София-град, 2011г.;
„Модерното образование – мениджмънт и лидерство”,  РИО, София-град, 2011г.;
 ІІ ПКС – „Личностно ориентирано образование”, СУ „Св. Климент Охридски”.





Удостоверения

СУ “СВ. Климент Охридски”, ”Обучение на директори
за ефективна работа с млади учители”

СУ “СВ. Климент Охридски”, 
“Реформата в образованието - държавни образователни стандарти

СУ “СВ. Климент Охридски”, “Социални и комуникативни умения”

СУ “СВ. Климент Охридски”, 
“Портфолиото и оценяването по проекти в образователния процес”





Сертификати

“Управление на училището”

“Директорска правоспособност” - обучение

“Иновационни методи на управление на училището”





Удостоверения

Участие в семинар “Управление на човешките ресурси в условията 
на новата нормативна уредба - прилагане на наредбите 
за приобщаващо образование и финансиране” 

Участие в квалификационен семинар “Училищната среда - 
фактор за изграждане на доброто училище”

Участие в квалификационен семинар
“Модерното образование - мениджмънт и лидерство”

Участие в квалификационен семинар
“Методи и техники за справяне с предизвикателното
поведение в училище”

Участие в квалификационен семинар
“Емоционалната интелигентност в управлението
на училищната общност”





  Удостоверения

  Участие в квалификационен семинар
“Европейски образователни предизвикателства 
  и модернизиране на училищната система”

  Участие в квалификационен семинар 
“Квалификация и кариерно развитие”

  Участие в квалификационен семинар 
“Мерки за сигурността и противодействието 
  на агресията в училище”





ПРИЗНАНИЕ

Грамоти

За заслуги към Столична община като Директор на 171. ОУ и 44. СУ
за успешно управление на бюджет и развитие на образованието 

Покана за участие в работна среща на РИО София като обучител

Сертификат от интернационална среща “All our futures”



Грамоти

За заслуги към Столична община като Директор на 171. ОУ и 44. СУ
за успешно управление на бюджет и развитие на образованието 

Покана за участие в работна среща на РИО София като обучител

Сертификат от интернационална среща “All our futures”





Удостоверение за преминато обучение и участие като инспектор
по проект на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 

Благодарствено писмо от Ваня Кастрева - началник на РИО София

Похвала от Кмета на Район “Нови Искър”





Поздравителна картичка от екипа на 171 ОУ

Благодарствено писмо от родители на деца, учащи в 171 ОУ





Вътрешноинституционални 
квалификации



Удостоверение за участие във вътрешноучилищна квалификация
“Работа с родители”, 
“Работа с учиеници със специални образовтелни потребности”

Удостоверение за участие във вътрешноучилищна квалификация
“Държавни образователни стандарти” - обучител

Удостоверение за участие във вътрешноучилищна квалификация
“Работа в екип”





УЧАСТИЕ 
В НАЦИОНАЛНИ

И МЕЖДУНАРОДНИ
ПРОЕКТИ



“YOUNG VOICES IN THE EUROPEAN DEMOCRACIES” 2014-2017, Еразъм+
“UCZENIE PRZEZ ZROZUMIENIE, CZYLI NOWE TECHNOLOGIE POMOSTEM DLA KULTURY” 2017- 2018, 
Еразъм+
 “EUROPEAN OLYMPICS“ 2017-2019, Еразъм+ 
 “Коменски”, “Четирите елемента и нашата надежда - децата”
НП „С грижа за всеки ученик” 
НП„Подпомагане на целодневното обучение на учениците от начален етап” 
НП „ИКТ в образованието” – 4 проекта
Проект към ЕСФ – „Училище за себеутвърждаване и подготовка за европейски хоризонти - УСПЕХ” 
Проект към НДЕФ - “Енергийна ефективност”
Проект към ЦОИДУЕМ – „Училище за всички” 
Проект „Училище за граждани” - партньор на НПО, сдружение „Политроник” – въвеждане на 
структура на УС по модел на САЩ
Проект към СО – „Аз и нашата природа” 
Проект „Студентски практики” 
Проект – работилница „Създаване на компютърни игри” 
Клуб „Добродетели” 
Проект към СО – „Всички заедно на училище” 
Проект „Полицентрично инспектиране на мрежа от училища” – партньори: Англия - университет, 
Офстет и 10 училища; Ирландия – Дъблински университет, Инспекторат и 10 училища; Холандия – 
Университет в Туенте, Инспекторат и 10 училища; България – Софийски университет, РИО 
София-град и 10 у-ща, от които 44 СОУ 
Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от 
училище – партньори: Нов български университет и РИО, София-град 
Проект “Младежки Старт България” – Практически опит по предприемачество в училище 
 „В защита на нашите права” – в партньорство с театър „Цвете” 
Проект към СО – „Училищна журналистика” 
Проект към СО – Изграждане на учебна площадка по БДП 
Проект към Национален Доверителен Екофонд
Проект към СО „Бъди подготвен” – партньор с район „Подуяне“ 
Проект към СО „Нашият дом - Земята”
Проект към СО „ Действия при попадане в рискова ситуация” – партньор район „Подуяне“
Проект към СО „Лечебната гимнастика – живот без болка” 
 „Детско полицейско управление” 
Проект „Бъди добрият герой” – партньор БЧК 
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Публикации



“Иновативни практики в управлението”
с-к “Иновации в управлението на училището”, НИОКСО, С. , 2012 г.

“Големите ”малки” училища”
сп. “Организация и управление на училището”, 2011 г., бр. 2

“Как се намира пътят към доброто взаимодействие между училище
и родители”, сп. “Азбуки”, 2018 г., бр. 1

“Ако искате да управлявате някого, управлявайте себе си”
в-к ”Словото”, 24.03.2011 г., бр. 9





ОБМЕН НА ДОБРИ
ПРАКТИКИ



Моите 
професионални

успехи





ВЕСТНИК “44 ЖУРНАЛИСТ”





ОТРАЗЕНИ СЪБИТИЯ ВЪВ ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ НА УЧЕНИЦИ 















Директор: тел./факс: 945-07-11

sou44_nbozveli@abv.bg
contakt@44sou.eu

 
Град София 1517, район Подуяне, 

ул. „Плакалница” № 45


