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Учителскo професионално 
портфолио

 портфолиото и неговото системно  поддържане е основен 
иновационен инструмент  за представяне и оценка на 
професионалното  израстване като добри  и качествени 
преподаватели;

 с моето портфолио представям характера на  своята дейност, 
творческия си и професионален  ръст и работата си в аспект
самообразование, както и планираната ми бъдеща дейност.
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Част I.
Раздел 1.Общи данни 

• Образование 

• СУ ,, Св. Климент Охридски “  град София 1994- 1999 г. , Магистър – Теолог

• СУ ,, Св. Климент Охридски “ град София , 2009 -2010 г. ДПК – Английски език 
и литература . 

• Професионална квалификация 

• ПКС- ДИУУ , V и IV

• Квалификационни курсове

• Вътрешно институционални – 64 академични часа

• Задължителни 8 кредити



Професионален опит 

• Учителски стаж 20 години 

• ОУ,, Митрополит Авксентий Велешки ″ гр. Самоков  1999 до момента 



Част I.
Педагогически компетентностти

Философия на преподавателя и вътрешна настройка към педагогическия процес

Учителската професия е трудна и отговорна.  Трябва да обичаш децата , за да си  
добър преподавател. Учителят е не само ерудиран специалист,  но и педагог ,и 
възпитател. За работата му е  задължително вникването и разбирането на  вътрешния 
духовен свят на учениците, особено в трудната възраст, в която те идват в
прогимназията.  Трябва да  се влага  много обич и душевна търпимост, за да се разреши 
всеки  настъпил казус.Както родителят е търпелив към децата си в стъпките на 
тяхното израстване, така и учителят се налага да проявява  търпимост ,упоритост и 
последователност в стремежа  към усъваршенстване по отновение на знанието и 
възпитанието  у децата. Водеща насока в работата ми е да бъда иновативна към всеки 
ученик и всеки учебен час, да бъда медиатор. 



Част I.

Философия на преподавателя и вътрешна настойка към педагогическия 
процес

Самата аз, освен задълбоченото владеене на  преподавания учебен предмет, се стремя да 

използвам най-новите технологии и  методика, за да приложат на практика учебния 

материал. 

За мен основно значение има личният  пример на учителя. За да възпитава морални и  

нравствени ценности, учителят трябва сам да  притежава висок морал и принципност, да  

излъчва спокойствие и добронамереност, но и  да внушава нужния респект.



Част I.

Педагогически практики
Основни цели

Добрият учител има за своя основна цел при  преподаването на предмета  Английски език , не само да създаде 

умения и компетенции у учениците си, но и да има ясното съзнание, че това е предметът, който в  най-висока

степен формира комуникативността и  умението на ученика за общуване , оформя  светогледа по отношение на 

света извън границите на нашата страна . Богата култура и интелигентност на преподавателя, допринася за 

качеството  на преподаденият материал. Аз самата се стремя да давам всичко от себе си , за да концентрирам  

вниманието на учениците към желаната от мен посока. За мен основен приоритет има това, да виждам  

чедецата ме слушат, че им е интересно  ,и имат желание за учене на преподаваното. Жаждата за знание в очите 

им е наградата ми за всеки проведен час. Искам децата да са щастливи и спокойни докато учат  чуждия език, 

защото,както казваше моят професор попедадогика на чуждоезикожото образование, проф. Шопов ,,Спокойното и 

щастливо в час дете ,научава и помни ‘’  



Част I.
Педагогически практики

Основни функции

Планиране на учебния процес;

 Обучение по английски  език;

 Формиране на компетенции;

Формиране на нови знания, умения, отношения и  ценности у учениците;

 Диагностика, оценяване, отчитане и анализ на постиженията на
учениците;

 Организация на цялостния учебен процес по  предмета;

 Опазване на здравето и живота на учениците.



Част I.
Стратегии и методи 

В работата си се придържам стриктно към  комуникативността, стремя се да създавам
ситуации,  в които учениците да възприемат и свързват лексиката и грамаиката  от 
урока с реални житейски ситуации.

 Всяко знание се илюстрира с атрактивни примери и води до активно говорене и 
множество писмени упражнения 

Основно  място в структурата на уроците ми е стремежа да развия у децата четирите 
езикови умения : слушане, говорене, четене и писане

Голямо значение отдавам на разширяването на знанията  по граматика, като се старя 
с нагледни примери, всеки час да  затвтърждавам наученото до момента.

Насочвам  ги към различни стратегии за учене , за да преодоляват с лекотат 
тудностите.

Прилагам разнообразни форми  за работа в клас- индивидуална, по двойки, по групи, 
което превръща езика  в реално средство за общуване
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• Методика на преподаване. Иновационни технологии

 В уроците си използвам педагогически технологии с  насоченост към активиране и оптимизиране на работата с 

учениците. Такива най-често прилагани

• технологии са: технологията на груповата работа, игровите технологии.

 Особено място в уроците ми заема прилагането и  ползването на ИКТ. Чрез тяхното приложение се  повишава интересът 
към урока, дава се възможност за  индивидуална изява, развиват се умения за мислене и  междупредметна връзка, надгражда се 
общата култура.

 Образователни учебни планове

 програми

 учебно-методическа литература;

 Използане на ИКТ 

 мултимедийни  презентации на теми или част от уроци

 наблюдаване на видео и филми по теми отучебните планове.



Ученици от клуб ,, Дух и творчество “ 

посрещнаха епископ Поликарп в Самоков.  

• Направих група от ученици с интереси в областта на иконографията и духовността, наречена  ,,Дух и 

творчество “

• Епископ Поликарп и гости от София гостуваха в манастира ,, Покров Богородичен ‘’. Те бяха посрещнати 

от игуменката на манастира , ариерейският наместник отец Михаил Колев, духовници и ученици от групата 

,,Дух и творчество ‘’ към ОУ,, Митрополит Авксентий Велешки’’ .На входа , с топли приветствени думи 

,децата поднесоха по обичай питка на владиката и той ги благослови .

• Светия Синод през 2019 г.награди със сертификат клуб ,,Дух и творчество ‘’



Ученици от клуб ,, Дух и творчество “

получиха награди

• Светия Синод награди със сертификат клуб ,,Дух и творчество ‘’ с 

ръководител Д.Колева към ОУ,, Митрополит Авксентий Велешки ‘’ за 

учстие в Националния конкурс ,,Възкресение Христово ‘’ 2019 г. 

Учениците от пети и шести клас участваха в категория ,, Фотография’’



В края на учебната година  организирах 

нашата публична изява на клуб 

,,Фототворци‘‘ по проекта ,, Твоят час“, 

под надслов „Аз вече съм фото творец“. 

Събитието бе отразено във всички местни 

вестници , както и във мвстната 

телевизия

През 2017 и 2018 година  проектът ,,Твоят час ‘’ 
разнообрази значително учебния процес в следобедните 
часовена самоподготовка.  Аз бях ръководител на една 
прекрасна група млади ,, Фототворци ‘’, които се 
забавляжаха и учеха тънкостите на фотографията. През 
цялата  учебна година  ние отразявахме  всички събития 
от нашия богат училищен живот.



Състезание по английски език 2019 г. 

• На 06.03.2019г. се проведе Националното състезание по правопис на английски 

език-Bulgarian National English Spelling Bee. Състезателите показаха отлични 

знания, които са резултат от упорития съвместен труд.



„Spelling Bee“ 2020

• На 27.02.2020 г. се проведе училищният 

кръг от Десетото национално състезание 

по правопис на английски език „Spelling 

Bee“. Състезанието повишава интереса на 

учениците към изучаването на 

английския език и подобрява знанията им 

чрез забавни и интерактивни дейности. 

Участваха 30 ученици от 4 до 7 клас, 

които с гордост помежду си се наричат 

“пчели” (от англ. Bee - пчела), създадоха 

приятелства, а състезанието им показа, че 

за да успееш трябва да си уверен, 

постоянен и много мотивиран. 

Победители в надпреварата са : Михаил 

Митев от 4“в“ клас и Божидар Трохаров 

от 6 „а“ клас.



2020/2021 организирахме и проведохме състезание по 

английски език

,, Многознайко ‘‘ 

с много златни и сребърни медали .



През учебната 2020/2021 имах група ученици за 

обучение по английски към „Подкрепа за успех“ по 

Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ ( ОП НОИР ) 2014-2020 г.

• Clever Students



Фотограф на училището

• След като приключих с предишният си проект, аз не спрях да се 

занимавам с фотография. Всичко, което се случва в училище, се старая 

за заснемам и да предоставям на ръководството снимков и видео 

материал, така че нищо от това което правим , да не остане  незаснето, 

невидяно  и да се помни от поколенията . Обичам да снимам и това е 

една от силните ми страни. Правя го с огромно удоволствие и 

вътрешно удовлетворение и това  е моят основен принос към 

извънкласните мероприятия в училище. 



Част II.1. Приложения

Лична информация: 

• Име: Данаила Кирилова Колева

• Местоживеене: Гр. Самоков

• E-mail: dani7605@abv.bg

• Националност: българка

• Трудов стаж: 18 години 

• От  1999 г. до  момента работя  като преподавател в ОУ "Митрополит 
Авксентий Велешки"- гр.Самоков

• Работодател: ОУ "Митрополит Авксентий Велешки"

https://www.facebook.com/groups/166358900070459/
https://www.facebook.com/groups/166358900070459/


Част II. Приложения
Вид на дейността
Заемана длъжност

• Старши учител  по общообразователни предмети

• Учител по английски език 



Част II.     Приложения

Образование и  обучение

• Образование: СУ "Св. Климент Охридски„

• Специалност : 

• Теолог и учител по теология, магистър. 

• Учител по английски език и литература.

• ПКС : IV -английски език



Част II. Приложения

Образование и  обучение
Други специализации и квалификации

• Курс по английски език Pre-intermediate

• Методика на обучението по БДП

• Базови и специфични компютърни умения

• Интерактивни методи на обучение

• Обучение за работа в мултиетническа среда

• Лесно и забавно чуждоезиково обучение



Част II. Приложения

Образование и  обучение

• Идентифициране и подкрепа на деца с емоционални и поведенчески затруднения

• Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и 
други негативни прояви

• Въвеждане на ново учебно съдържание - Мултимедийни образователни технологии и 
постигане на ефективен учебен процес

• Промени в учебните програми за 5 клас

• Професионално портфолио на учителите , директорите и другите педагогически 
специалисти



Приложения

Образование и  обучение

• Бях определена със Заповед № РД 09-

667/10.04.2018 г. на министъра на 

образованието и науката за оценител на 

съдържанието на проект на: 

Учебен комплект по английски език , състоящ се от  

учебник – печатно издание/печатно издание с 

електронен вариант, и учебни учебни помагала .  

Изготвих в срок нужните становища.



През периода 2017-2021 съм участвала в следните  

квалификационни кърсове :

• 1. Oбсъждане на учебните програми и учебните планове 

• 2. „Децата в дигиталната ера и ролята на възрастните

• 3. „Обмяна на добри практики в преподавателската работа“ 

• 4. „Указания и инструктаж за провеждане на НВО - 7 клас

• „Алтернативни и иновативни методи на работа с деца със СОП. Планиране и отчитане на работата “ – дискусии по групи с 
ресурсния учител, педагогическия съветник, класните ръководители и преподаватели на тези ученици

• 5. Обучение на тема „Успешно взаимодействие между училището и семейството. Реална картина, възможности за реализиране и 
техники за позитивна комуникация“ - педагогически специалисти 

• 6. Обучение на тема „Професионалният стрес – практически техники за превенция и справяне със стреса на работното място“ 

• 7. "Мултимедийни презентации за прилагане, оценяване и създаване на учебно съдържание", организирано от Фондация "Корпус за 
образование и развитие - КОРПЛЮС".



Приложения

Образование и  обучение

• Наредба за приобщаващо образование 

• Играта като интерактивен метод  на обучение в образователния процес 

• Нов закон за предучилищно и училищно образование

• Разглеждане и обсъждане на проекта на МОН ,, Твоят час’’

• Дигитално компетентности ИКТ ( Оперативни програми )

• Обсъждане на учебни програми, учебници, ученически планове.

• Изисквания за изготвяне на учебните планове и изпълнение на новите учебни програми
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Езици

 Майчин – бъл гар с ки

 Други езици- Английски

 Четене – ниво  на владеене- отлично

 Писане – ниво  на владеене- отлично

 Разговор – ниво  на владеене- отлично



Част II.                        Приложения

Социални умения и  компетенции
Съвместно съжителство  с други хора в интеркултурнообкръжение , в 

ситуации, в  които комуникацията и  екипната работа са от  съществено значение. 

В нашето училише  учат деца от различни етноси, което изисква да 
бъдем с восок професионализъм и добре подготвени и обучени  професионално 
, за да умеем да се справяме  с всичи възникнали в ежедневието трудности, 
породени от етническите различия на нашите ученици.  Като класен 
ръководител ежеднежно ми се налага да сплотявам  и обединявам децата, 
за да има една спокойна и ползотворна среда за усвояжане на знания и 
умения . По отношение на работата ми с родителите се старая да  
поддържам отличнна комуникативност и умело, взаимно да решаваме 
всички въпроси свурзани с   нашите деца. 

Притежавам  отлична комукация, умея да работя  векип  и се старая да бъда 
винаги организирана. Първо  и основно правило за мен е да буда винаги 
коректна,  и с колегиална толерантност към моите колеги. Обичам работата 
си и я чувствам като призвание .
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Организационни и технически  умения и компетенции

• Притежавам отлични организационни умения, които ежедневно се 

налага да прилагам  в класната стая  и които пряко са свързани с 

качеството на моята работа  , като преподавател и класен 

ръководител. 

• Техническите умения  , които съм усвоила през годините на моето 

обучение и подготовка за работа като преподавател, ми позволяват 

още по умело и добре да върша работата си. Умея да боравя с 

интерактивна дъска. Ежедневно ми се налага да работя  и с 

мултимедия. Тези  нововъведения в образователния процес го направиха 

още по-забавен и интересен за децата.  
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РЕФЕРЕНЦИИ
РЕФЕРЕНЦИЯ ОТ ЕВГЕНИЯ ДАМЯНОВА 

Собственик на счетоводна кантора „Консулт Е.Д“ ЕООД  

 

Родител на ученик в класа на г-жа Колева. 

Госпожа Колева е класен ръководител и преподавател по английски език на синът ми 

от пети клас до момента.  

Госпожа Колева е позитивен, винаги усмихнат и загрижен човек, преподавател и 

класен ръководител. Като такъв тя се раздава безрезервно за своите ученици. Винаги 

проявява търпение и се отнася с разбиране към всички. Изслушва винаги всички и 

взима адекватни и правилни решения. Сплотява колектива, учи ги как да общуват и да 

се държат по между си. Като преподавател е едновременно взикателна и мила със 

своите ученици. Едновременно е учител и приятел на децата. Знае как да подходи към 

тях за да ги заинтригува и обедини, да бъдат заедно в една обща цел. Учи ги на 

честност и човечност един към друг. Винаги отзивчива, разбираща и търпелива.  

Стреми се да създаде едно голямо семейство, в което всички по между си се уважават и 

зачитат мнението на другият. Поддържа топла връзката между родител-ученик-учител. 

 

 

 

Информация за връзка: 

гр. Самоков ул. ,, Освобождение 35 

Телефон  :  0888 39 72 69 

E-mail: j.damyanova@gmail.com  

.  

 

 

РЕФЕРЕНЦИЯ 

 

От  Елена Василева Гривева 

Старши учител по Технологии и предприемачество  

ОУ“Митрополит Авксентий Велешки“-град Самоков 

Информация за връзка: 

Адрес: гр.Самоков, ул.“Христо Зографски“-48 

Тел: 0879062301 

E-mail: eli_1011@abv.bg 

 

          Познавам г-жа Данаила Колева от осемнадесет години като колежка, а от три 

години и като родител на ученик  в VII б, на който аз съм класен ръководител. Г-жа 

Колева преподава английски език в същия клас, за което имам допълнителни 

впечатления относно нейната работа. Колежката е специалист в своята област. Помага 

на талантливите ученици да се развиват, както и на тези, които срещат затруднения при 

усвояване на учебния материал, водейки се от убеждението, че на всяко дете трябва да 

се осигури равен достъп до качествено образование. Справя се с възникналите в 

процеса на работата трудности от всякакво естество и се стреми да спазва поставените 

срокове във връзка с различни задачи. 

      Тя участва с желание в  обучителните  програми, тъй като има желание за развитие 

и учене през целия живот. Интересува се от новостите и е отворена за иновативност и 

креативност в работата си. Г-жа Колева работи през настоящата учебна година по 

проект „Твоят час“  като допълнителна дейност, което обогатява не само знанията на 

учениците, но и нейния опит като преподавател. Тя подхожда индивидуално към всеки 

ученик, доказвайки с работата си, че ограниченията на средата са преодолими и не 

бива да са решаващи за съдбата на нито едно дете. 

      Притежава адаптивност за работа в екип, инициативност , емоционална 

интелигентност,  целенасоченост и потенциал за развитие в професията. 

 

1.06.2017г.                                  

гр.Самоков                                                               / Елена Гривева/ 

Референция 

От Десислава Ковачка, 

E-mail: desislavakovacka@gmail.com 

Родител на Вяра Ковачка  

 ученичка в шести клас. 

     Госпожа Колева е преподавател по английски език на дъщеря ми, която е в шести клас. 

От мое наблюдение и отзиви на ученици, тя е отличен специалист по предмета, който 

преподава. Има добро отношение и разбиране към децата. 

     Госпожа Колева има интересен и креативен начин на преподаване. Винаги успява да 

намери правилният път към всички ученици в клас. Успешно и търпеливо помага на тези, 

които имат затруднения и същевременно стимулира тези, които се справят по-добре от 

останалите.  

    Тя е от малкото учители, който своевременно дава обратна връзка на родителите за 

участието на децата им в час, с адекватното използване на платформата “школо”. Активно 

изпраща отзиви от часовете, за справянето със задачите и домашните. Така родителя 

добива представа за проведения час, участието и поведението на ученика. Тя е учител, 

който не прекъсва връзката с учениците само с часа, в който преподава. Работи с децата и 

в извънкласни проекти, като “Дух и творчество”. Проект, в който децата се сплотяват и 

откриват пътя към знанието и доброто.  

    Госпожа Колева е един успешен учител, с много положителни отзиви от своите ученици 

- което е най-големият дар за всеки преподавател. 

 гр. Самоков  

25.06.2020 г. 

РЕФЕРЕНЦИЯ 

 ОТ МАГДАЛЕНА ДИБЕКОВА 

 

Родител на Мартина Дибекова 

ученичка от клас на госпожа Колева. 

 

 

 

      Госпожа Колева е преподавател по английски език на дъщеря ми от три години. 

      Госпожа Колева е много усмихнат преподавател, но зад  тази усмивка стои един 

отговорен и сериозен професионалист. По постиженията на детето си съдя, че госпожа 

Колева работи усърдно в посока надграждане на вече постигнатите знания. Освен добър 

професионалист, тя е човек, когото децата харесват и уважават. Умее да стимулира 

желанието на учениците за получаване на нови знания и постигане на по-високи успехи. 

 

 

 

 

 

Дата: 24.06.2020г. 

Гр.Самоков,бул „Искър“125 

Е-mail: magi_dibekova@abv.bg 

 



РЕФЕРЕНЦИИ

 

РЕФЕРЕНЦИЯ 

 ОТ  

ЕЛЕОНОРА АЛЕКСОВА 

 

РОДИТЕЛ  НА  ГАБРИЕЛА  АСЕНОВА,  УЧЕНИЧКА  ОТ ОУ "МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ  ВЕЛЕШКИ' –  

                        ГРАД  САМОКОВ 

 

 

 Госпожа Колева е преподавател по английски език на дъщеря ми от пети до 

седми клас. 

 Госпожа Колева е един прекрасен човек и учител за пример, и подражание. 

Винаги усмихната,  позитивна, даваща с много любов,  знания на децата ни. 

Организирана, иновативна, развиваща се в професията си, в призванието си да 

бъде учител. Много умело успява, с подход,  да възпита, да изведе на преден план 

в общуването си с децата, ценности като, толерантност, приятелство, общуване и 

взаимна търпимост, да насочи неизчерпаемата им физическа енергия в 

постигането на нещо градивно, което е  важно за развитието и успеха на нашите 

деца.  

 Със същата отдаденост общува и с нас, родителите. Загрижена  за знанията 

и успеха на децата ни, е готова винаги да помогне, да изслуша, да даде съвет и да 

ни информира.  За което, аз искрено й БЛАГОДАРЯ. 

 

 

Информация за връзка: 

гр.Самоков  ул. Хр. Максимов 16 

тел: 0898661452 

E-mail: e.aleksova@abv.bg  

 

РЕФЕРЕНЦИЯ 
От Десислава Пламенова Маркова 

Родител на ученик от VII В клас от 

ОУ“ Митрополит Авксентий Велешки“ 

Гр. Самоков 

 

 

Познавам г-жа Данаила Колева от 3 години от както е 

преподавател по английски език  на синът ми Пламен 

Веселинов Марков. 

С настоящата референция изразявам благодарност към г-

жа Колева, която със своето професионално отношение и 

педагогически подход превърна езиковата подготовка по 

английски език в един от най приятните предмети за 

моето дете,което усвояваше знанията значително по-

лесно,благодарение на усета и уменията на г-жа Колева. 

Г-жа Колева притежава инициативност и потенциал за 

развитие в професията.  

                           

                                     С Уважение :Десислава Маркова 

 

26.06.2020г. 

Гр. Самоков                                

РЕФЕРЕНЦИЯ 

 

 

От   Десислава Захаринова Минева  

Родител на  Спасимир Минев , 

ученик от VIIв клас   

ОУ „ Митрополит Авксентий Велешки “ 

Гр. Самоков 

 

 Запознах се с г – жа  Данала Колева преди 3 години като 

преподавател на синът ми Спасимир Спасов Минев по английски 

език.  

Г – жа Колева е един позитивен, усмихнат човек, който съумява 

да привлече вниманието на своите възпитаници. Едновременно  Тя , 

за тях е и учител, и приятел,  изслушвайки ги и давайки им ценни 

съвети.  

 Притежава коректност в работата си в екип, както 

инициативност и потенциал за развитие в професията.  

 

24.06.2020г. 

Гр. Самоков 

 



РЕФЕРЕНЦИИ

Референция 

от Гергана Терзийска 

Родител на Йордан Терсийски  

ученик от 7б клас 

от Основно Училище,,Митрополит Авксенти Велешки”,гр.Самоков 

     Госпожа Данаила Колева е преподавател по английски език на сина ми от 5 до 7 клас. 

Г-жа Колева е позитивен,винаги усмихнат човек и учител.Като такъв,тя се раздава 

безрезервно на своите ученици.Изключително ерудиран преподавател,който умее да 

предаде учебния материал по начин,да заинтригува не само знанието на децата,а и да 

обогати максимално тяхната обща култура.  

    Г-жа Колева е много взискателна,но в същото време много мила с децата.Умее да 

поддържа пряка връзка с тях и извън учебния план спрямо интересите им. Учи ги на 

честност и човечност един към друг. Напътства ги,как да общуват и да се държат помежду 

си. Винаги намира време да осъществи връзка с родителите.Държи ни в течение по всички 

въпроси,касаещи децата по англ.език. Грижовна към тях ги учи да бъдат отговорни и ги 

окуражава в тяхната творческа работа. Въпреки усложнената епидемиологична 

обстановка и онлайн обучение,тя успя да обърне специално внимание на всяко дете 

индивидуално и да поднесе материала,достъпен до тях. Търпелива,уверена и добра,г-жа 

Колева вдъхва увереност и доверие към учениците. 

Като истински професионалист и като изключителен човек,тя е техен добър приятел. 

 

РЕФЕРЕНЦИЯ 

 

 

От Анелия Руменова Димитрова 

Старши учител ЦДО 

ОбУ “Неофит Рилски” - град Самоков 

 

       Познавам г-жа Данаила Колева от девет години, първо като колежка в ОУ “Митрополит 

Авксентий Велешки”, а през последните три години и като преподавател по английски език 

на сина ми. 

          Г-жа Колева е колега и учител с високо ниво на познаване на предмета, способност за 

преподаване на знания и умения. Притежава обща ерудиция и педагогически такт. 

Взискателна е , но в същото време дружелюбна, търпелива,справедлива, разбираща 

децата.Успява да заинтересува учениците в изучаването на своя предмет, като преподава 

знанията по интересен и кратък начин. Умее да прехвърля учебния материал в достъпна, 

разбираема за децата форма, да генерира интерес към темата, да активира самостоятелната 

мисъл на ученика.  

      Тя има спокоен начин на преподаване, индивидуален подход към учениците, 

дружелюбен тон. 

         Прекрасен човек, колега и учител, който с работата си и отношението си доказва, че 

да общуваш и преподаваш не е професия, а призвание. 

 

Информация за връзка: 

Адрес: гр.Самоков, ул “Иван Доспевски” 53 

Телефон: 0895423477 

Е-mail a.r.dimitrova@abv.bg 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО 

 

Г-жо Колева, 

аз - Христина Ирибаджакова, майка на Александър Панов - ученик от 7 б клас, искам 

сърдечно да Ви благодаря за перфектната работа като учител по английски език. 

Благодарение на Вас, синът ми не само постигна добри знания, но и го направи с 

желание. Това му дава добър старт занапред, тъй като в днешно време владеенето на 

чужд език е голямо предимство. 

Желая Ви да продължавате все така със същата неуморимост, любов и преданост към 

професията Учител. 

 

27.06.2020 

Самоков 

 

РЕФЕРЕНЦИЯ 

 ОТ  

ЕЛЕОНОРА АЛЕКСОВА 

 

РОДИТЕЛ  НА  ГАБРИЕЛА  АСЕНОВА,  УЧЕНИЧКА  ОТ ОУ "МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ  ВЕЛЕШКИ' –  

                        ГРАД  САМОКОВ 

 

 

 Госпожа Колева е преподавател по английски език на дъщеря ми от пети до 

седми клас. 

 Госпожа Колева е един прекрасен човек и учител за пример, и подражание. 

Винаги усмихната,  позитивна, даваща с много любов,  знания на децата ни. 

Организирана, иновативна, развиваща се в професията си, в призванието си да 

бъде учител. Много умело успява, с подход,  да възпита, да изведе на преден план 

в общуването си с децата, ценности като, толерантност, приятелство, общуване и 

взаимна търпимост, да насочи неизчерпаемата им физическа енергия в 

постигането на нещо градивно, което е  важно за развитието и успеха на нашите 

деца.  

 Със същата отдаденост общува и с нас, родителите. Загрижена  за знанията 

и успеха на децата ни, е готова винаги да помогне, да изслуша, да даде съвет и да 

ни информира.  За което, аз искрено й БЛАГОДАРЯ. 

 

 

Информация за връзка: 

гр.Самоков  ул. Хр. Максимов 16 

тел: 0898661452 

E-mail: e.aleksova@abv.bg  

 



СЕРТИФИКТИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ



Част II. Приложения

Други умения и  компетенции.                                             

Артистични умения и компетенции ,които се старая да 
прилагам и използвам в проектчните часове 

• Занимавам се професионално  с църковно пеене  още от студентка, където  го изучавах в 

продължение на пет години в Богословския факултет . Пяла съм  в много хорове и самата аз съм 

била  диригент на църковен хор .  

• Още от ученическите  си години се занимавам с иконография  и съм нарисувала  много икони, които 

могат да се видят по стените на храмовете  в Самоковска  духовна околия. 

Това бе по-интересното от 2017-2021 г.  

Благодаря за вниманието  


