
 

Длъжност: преподавател в СУ „Свети Климент 

Охридски“  

Области на научен интерес: Теория на 

възпитанието; Интеркултурно възпитание; 

Педагогическа и социална работа в 

мултикултурна среда; Европейски тенденции в 

развитието на педагогиката и образованието;     

Семейна педагогика 

Преподавателска дейност   

Бакалавърска степен: Теория на възпитанието; 

Интеркултурно възпитание; Работа със 

семейството; Работа с извънучилищни 

институции; Алтруизъм и възпитание; 

Педагогически аспекти на феномена бежанци; 

Интелектуални разлчия и възпитание; 

Педагогика 

Магистърска степен: Теория на възпитанието – 

специалност „Педагогика на девиантното 

поведение”; Култура и образование – 

управленски аспекти, програма „Образователен 

мениджмънт”; Равен достъп до образованието – 

програма „Образователен мениджмън”;    

Интеркултурно образование и възпитание” – 

програма „Образователен мениджмън”; 

Социална работа с бежанци – програма 

„Социална работа в общински/локални 

структури”; Възпитателни интервенции в 

клиничната социална работа – програма 

„Клинична социална работа” 

Изследователска работа: „Политики и 

практики за преподаване на социокултурното 

разнообразие” (2006–2009) – проект на Съвета 

на Европа, Страсбург; позиция - член на 

експертната група към проекта.; „За 

разширяване възможностите на занималнята 

като извънкласна училищна форма за 

оптималната интеграция на учениците от 

етническите малцинства” (2007 – 2008) – 

проект към Център за образователна 

интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства, МОН; позиция - 

академичен координатор; „Модели за 

трансформиране на потребности на 

училищната практика в педагогическата 

подготовка на студентите за работа с деца от 

етнически малцинства” (2007–2008) – проект 

към СУ; позиция – ръководител на проекта. 

Автор и съавтор на редица монографии и 

научни статии, сред които 
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