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I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
1. Лични данни

Име: Людмила Петрова Колева

Настояща месторабота: СУ «Никола Вапцаров» с.Карапелит

Националност: българска

Адрес: гр. Добрич

Образование: Висше , магистратура

Заемана длъжност: старши учител по български език и литература

Педагогически стаж: седемнадесет години

E-mail: Koleva. L@abv.bg



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
2. Образование 

Висше образование - ВТУ “Кирил и 

Методий” – Българска филология с 

усилено изучаване на втора специалност



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.1. Лични умения и компетентности

Майчин език Български език

Други езици

• Четене

• Писане

• Разговор 

Руски език – от основно до

добро



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.2. Социални умения и компетентности 

3.3. Организационни умения и компетентности

* Коректeн, отговорен креативeн, лоялeн, адаптивeн, уверен, инициативeн

* Отлични комуникативни умения - устни, писмени и умения за работа в екип при 

вземането на решения

* Ценящ личното достойнство на другия и зачитащ неговите права

* Умения за самостоятелна работа и включване в екип, носене на отговорност и 

преодоляване на трудности

* Отлични умения за решаване на проблеми, за делово общуване и работа с 

различнисоциални групи

* Позитивен, създаващ позитивна среда около себе си ,  мотивиран и умеещ да 

мотивира за успех 

* Участие в организиране на семинари, конференции, обучения и представяния



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.4. Технически умения и компетентности

* работа с операционна система Windows,  

* отлично владеене на Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint) 

* интернет  - Explorer, Firefox, Google Chrome 

* работа с интерактивна дъска 

* работа с офис техника 

* работа с мултимедия 

* работа с аудио  и визуална техника 

 



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
4. Квалификации

Сертификати / курсове и семинар

Удостоверение  №1884/14.11.2017 – присъствена форма на обучение на тема

“Четивна грамотност на учениците и оценяването PISA2018” 16 акад.ч.  1 кв. к.

Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Удостоверение за повишаване на квалификацията на тема “ Методика на    обучението на 
децата и учениците от V-VIII клас” -29.06. 2017г.     32 ч. – 2 кв. к.

Русенски университет “Ангел Кънчев”

Сертификат – 25.04.2017 г. за обучение на тема “Успешно справяне с агресията в училище” - 8 часа 

Център за професионално обучение към “Екселина” ЕООД

Сертификат №45929 за участие в практически семинар на тема “Педагогически стратегии за 
превенция на “отказ от училище” при учениците” -12.12.2015 – 4 акад. ч.

РААБЕ България

Удостоверение за завършено обучение в квалификационен курс №1836 -13.12.2014

“ Как да учим билингвите да преразказват и съчинява ” 8часа 0,5 кв. к.

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Удостоверение за обучение на тема “Организиране и ефективно прилагане на новия модел на 
целодневна организция на учебния процес с акцент върху добрите педагогически практики”  -
29.11. – 1.12. 2013г.  - 16 акад. часа 2 кв.к.

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”



II. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

• Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и 

опита си като такъв, търпи критики и умее да приема съвети.

• Учителят трябва да вижда труда и постиженията на учениците и да не 

се скъпи на похвали.

• Добър е не този възпитател, който подсказва на учениците си 

домашните им работи, а този който съумее да предизвика интерес и 

умение към самостоятелна работа.

• Добрият учител се отнася с еднакво внимание и загриженост към най-

добрите ученици и към тези с по-скромни възможности и

затруднения.



• За мен учителството е професия , но  и  призвание, без което нещата 

някак не се получават докрай. Обичам да работя с деца,  чувствам 

удовлетворение, когато виждам разбиране в очите им и знам, че 

думите ми са стигнали до тях. Най – голямата награда за мен е те да 

разберат, че трябва да учат, да се образоват и полагат усилия в тази 

посока.   Стремя се да стимулирам креативността на учениците си и да 

им давам възможност да изявяват собствените си идеи с поставяне на 

творчески задачи. 



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• Изготвяне на тематични разпределения.

• Планиране и подготовка на учебния процес.

• Провеждане на обучение по български език и литература

• Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники, които:

- дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация;

- отговарят на различни образователни потребности на учениците;

- мотивират учениците и стимулират личностното им развитие;

- реализират вътрешно-предметни и междупредметни връзки;

• Формиране на положителни нагласи към ученето като ценност и изграждане на стратегии за

активно и самостоятелно учене и за учене през целия живот.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• Формиране у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност и

самодисциплина и възпитаване в самостоятелност и поемане на отговорност за собственото им учене,

действия и поведение.

• Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния процес.

• Сътрудничество и участие съвместно с другите педагогически специалисти в екипи за подкрепа на

личностното развитие на учениците, обсъждане на проблеми, обмяна на добри практики.

• Провеждане на консултации с ученици.

• Опазване живота и здравето на учениците.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2016-2017 учебна година преподавам:

В работата си използвам учебници, учебни тетрадки, компактдискове и тестове на следните

издателства:Просвета 1945, Анубис, Рива, Булвест, БГ Учител

Учебен предмет клас Брой ученици

БЕЛ V 26

БЕЛ VI 24

БЕЛ VIII 18



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2017-2018 учебна година преподавам:

В работата си използвам учебници, учебни тетрадки, компактдискове и тестове на следните издателства:

Просвета 1945, Анубис, Рива, Булвест, БГ Учител

Учебен предмет клас Брой ученици

БЕЛ VI 20

БЕЛ VII 20

БЕЛ VIII 17



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2018-2019 учебна година преподавам:

В работата си използвам учебници, учебни тетрадки, компактдискове и тестове на следните издателства:

Просвета 1945, Анубис, Рива, Булвест, БГ Учител

Учебен предмет клас Брой ученици

БЕЛ V 18

БЕЛ VII 22

БЕЛ VIII 17

БЕЛ IX 14



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2019-2020 учебна година преподавам:

В работата си използвам учебници, учебни тетрадки, компактдискове и тестове на следните издателства:

Просвета 1945, Анубис, Рива, Булвест, БГ Учител

Учебен предмет клас Брой ученици

БЕЛ V 24

БЕЛ VI 22

БЕЛ VII 24

БЕЛ X 14



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• Планиране и подготовка на учебния процес.

• Провеждане на обучение по съответните предмети.

• Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники, които дават оптимален резултат в конкретна 

учебна ситуация, отговарят на различни образователни потребности на учениците и мотивират учениците и 

стимулират личностното им развитие. Обогатяване на учебния процес с интересни факти и занимателни елементи.

• Използване на учебно-технически средства и материали.

• Формиране на положителни нагласи към ученето, изграждане на стратегии за активно и самостоятелно учене и за 

учене през целия живот.

• Формиране у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност и 

самодисциплина и възпитаване в самостоятелност и поемане на отговорност за собственото им учене, действия и 

поведение.

• Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния процес.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
2. Методи на преподаване

• Изучването и овладяването на книжовните норми в българския език, запознаването с авторите и

литературните произведения, предвидени от учебната програма, и изграждането на правилно отношение

към четенето и образованието са основен приоритет в обучението по БЕЛ.

• Изучаването на правоговорните, правописните и пунктуационните норми,грамотното писане и четене с

разбиране са в основата на обучението по български език и усвояването им е цел на обучението.

Изучаването на художествените произведения и авторите им е предмет на обучението по литература,

тези знания са определящи при оформянето на светогледа на подрастващите, допринасят за изграждането

на критериите им за добро и зло, за обогатяването на познанието им за света на литературното изкуство.

За да постигна целите и задачите на обучението ползвам различни методи – лекция /обясняване – бавно,

методично, с повтаряне/ на новите знания, за да бъдат разбрани и от тези, които са с известни

затруднения, решаване на тестови задачи, упражнения, ролеви игри, работа по групи с оказване на помощ

в отбора , взаимоконтрол , проверка и редакция от ученик към ученик и др.

• В работата си се стремя да давам и показвам задачи от реални житейски ситуации, за да могат

учениците да разберат значимостта от това да са информирани, да са грамотни, да са образовани .



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

работата с учениците.

• 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.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
3. Резултати от педагогическата дейност

2018/2019г.

/Изходно ниво/

по  БЕЛ в Vб, VII, VIII и IX

Клас
Брой

ученици
2 3 4 5 6

%отлични

оценки

%слаби

оценки

IX 16 2 10 3 1 - - 12,5

VIII 17 1 3 4 2 5.88

VII 16 5 14 5 - - 31,25

V 18 - 3 3 2 - 61,11

Клас
Брой

ученици
2 3 4 5 6

%отлични

оценки

%слаби

оценки

V 24 2 10 3 1 - - 12,5

VI 22 1 3 4 2 - 5.88

VII 24 5 14 5 - - - 31,25

X 14 - 3 3 2 - - -

2019/2020г.

/Входно ниво/

по  БЕЛ в V, VI, VII и X



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
3. Резултати от педагогическата дейност

Клас
Брой

ученици
2 3 4 5 6

%отлични

оценки

%слаби

оценки

VII 15 3 8 4 - - 0% 20%

VI 19 5 5 5 4 26,31% 24,20%

V 15 2 6 1 5 1 6,6% 13,30%

2016/2017г 

/Изходно  ниво/

по БЕЛ от VII, VI,V клас през учебната 

Клас
Брой

ученици
2 3 4 5 6

%отлични

оценки

%слаби

оценки

VIII 15 0 12 2 1 - 0% 0%

VII 17 4 6 6 1 0% 23.52%

VI 17 4 9 2 1 0 0% 23.52 %

2017/2018г.

/Изходно ниво/

по БЕЛ VIII , VII, VI,



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
4. Класно ръководство

• Планирам дейността на класа спрямо възрастовите особености, интереси и потребности на учениците; 

• Осигурявам защита и пазя правата на учащите, като прилагам диференциран подход и групова работа. 

Активно си сътруднича с ръководството на училището; 

• Следя успеваемостта на учениците и контактувам с родителите, като ги информирам за постиженията 

на децата им, допуснатите нарушения на училищните правила и евентуални инциденти; 

• Организирам и провеждам родителски срещи. Работя с родителите индивидуално, привличам ги за 

подпомагане на извънкласните дейности; 

• Участвам в организирането на училищни тържества и спортни мероприятия; 

• Попълвам всички реквизити в дневник , ученически книжки, лични картони, главна книга и др. 

документи, съгласно училищните нормативи. 



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
5. Извънкласни дейности,

Проект „Твоят час“ -2016-2017 уч. год. и 2017-2018 уч. год.

Група за допълнително обучение по български език и литература с ученици с 

образователни затруднения -2018-2019, 2019-2020 уч. год.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
6. Обратна връзка

Консултации - ежеседмично, в определен ден, след 

часовете,  работя с ученици със затруднения по БЕЛ.  

Поради  преобладаващия брой ученици, чийто майчин  

език не е български , те не са малко и вниманието е 

насочено предимно към тях, но много често и деца , 

които се справят сравнително добре, посещават 

консултациите, за да обогатят знанията си и да са по-

уверени. 

Тестове –неотменна част от проверката на знанията от 

моя страна, ползвам ги при екипна работа , при 

взаимна проверка  и при подготовка за НВО в VII и X

клас.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
7. Друго

Участие във вътрешноучилищната квалификационна дейност:

• „Необходими документи при осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно

развитие“

• „Създаване на професионално учителско портфолио“

“Ако искаш резултати за година, посей семена. 

Ако искаш резултати за 10 години, посади дърво. 

Ако искаш резултати за цял живот, развивай хората.” 

/Хун Шунг Цу/ 



IV. БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Формално, неформално и самостоятелно учене с цел повишаване на 

професионалната пригодност, мобилност и социална интеграция. 



V. САМОНАБЛЮДЕНИЕ

ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ

Коя е най-силната ми страна като учител? Обичам децата, но когато е необходимо съм взискателна и строга , така осигурявам

спокойна обстановка, в която всеки може да чуе и разбере какво говоря, обяснявам, 

изисквам. Според мен това е изключително важно условие за ползотворна  работа. И 

най-добрият учител , и най-добрата методика не биха помогнали, ако не са чути и 

разбрани. 

Не съм «приятел» на учениците си , но винаги в трудни моменти са споделяли и са 

търсели мнениети ми, а при неоходимост и съдействие.

Какво най-много бих искала да променя в 

своето преподаване? 

Въпреки старанието ми да работя с учениците с образователни затруднения  , би ми 

се искало да имам повече време за тях по време на часовете.Вниманието ми  към 

тези деца, защото те не са малък процент от общия брой ученици, като че ли не е 

достатъчно. И не толкова вниманието, а времето. Обучението им изисква повече -

спокойна обстановка, обяснения, повторения, упражнения и всичко това  направено 

със спокоен тон и с усмивка, тогава има резултати.

Как мотивирам изявените ученици? С повече и по-трудни задачи, но и с отправяне на похвали и стимулиране на 

интереса им към учебния процес и всичко извън него, което ги вълнува и 

интерисува. 

Как мотивирам не толкова изявените 

ученици? 

Поставям им задачи съответстващи на възможностите им, старя се индивидуално да 

работя с тях, да ги накарам да повярват в силите си и  ги окуражавам да не се 

подценяват, да вярват в себе си. Отбелязвам и най-малкия им успех и ги стимулирам 

да се стремят към следващия.



ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ

Какви са трите най-важни неща, които 

новопостъпващите учители в моята област 

трябва да знаят, за да бъдат ефективни?

Да обичат децата, но и да съумеят да спечелят техния респект и уважение.

Да осигуряват спокойна, творческа атмосфера в часовете си.

Да са отзивчиви, но и взискателни и последователни в изискванията към 

изпълнението на поставените задачи.

Какви нови стратегии за преподаване съм 

опитвала през последните години?

Стратегията на обучение включва методите, техниките и процедурите, които 

преподавателят използва в работата си, за да могат учащите да постигнат по-

голяма ефективност при усвояване и възприемане на учебното съдържание и това 

често става в движение, импровизирано, според ситуацията. Незадоволителното 

ниво на функционалната грамотност на съвременните български ученици изправя 

учителя пред предизвикателството да търси и намира нови подходи, да разработва 

нови технологии, които да провокират интереса на учениците, да ги мотивират за 

активно участие в учебната дейност и по-висока успеваемост. Споделям

разбирането, че в преподаването учителят, следвайки учебната програма, би могъл 

да повиши ефективността на своята дейност и на дейността на учениците, ако 

целенасочено използва наблюденията, изводите от различни области от човешкото 

познание, да не   пренебрегва  натрупания опит и традиция, а също така да се 

съобразява с индивидуалността на учениците.



ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ

Какво съм научила от стратегиите, които са 

били успешни?

Според мен учениците трябва да бъдат насърчавани да записват това, което мислят 

за вярно и важно по даден проблем, а не в обучението водещи да са нормативните 

правила, които за тях са , неясни и неприложими, и те смятат, че ако ги нарушат, 

текстът им губи стойност. Когато на преден план излизат формалните правила, те 

препятстват мисловния им процес при писане. Правилата, разбира се, са 

необходимост, създават ред, подпомагат, но до тях трябва да се достига естествено. 

Така например, когато учениците писаха текст по определена тема , сред всичките 

писмени работи имаше една, която графически не отговаряше на очакванията ми за 

изпълнена задача, но независимо от нарушените правописни, пунктуационни, 

графически норми, текстът се оказа стойностен – без заглавие,с лексикални и 

синтактични слабости, но коментиращ точно и емоционално въпросната тема. 



ПРИЛОЖЕНИЯ



ПОРТФОЛИОТО Е ОТВОРЕНО И ПОДЛЕЖИ НА 

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛВАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ.


