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Росица Димитрова Колева 

� Email: r.koleva@44sou.eu



ОБРАЗОВАНИЕ

� Висше образование – бакалавър 
– Предучилищна и начална 
училищна педагогика ЮЗУ 
“Неофит Рилски“ (2012 г.)

� Висше образование – магистър 
– Предучилищна и начална 
училищна педагогика ЮЗУ 
“Неофит Рилски“ (2013 г.) 

� Висше образование – магистър 
– Юридическа психология 
ЮЗУ “Неофит Рилски“ (2014 
г.) 



Професионален опит 

� От 2014 г. до момента – 
начален учител в 44. СУ 
“Неофит Бозвели“ – гр. 
София 

� От 2012 г. до 2014 г. – 
учител в 44. ОДЗ 
„Калина“ – гр. София 



Професионална квалификационна 
степен

Свидетелство за ЧЕТВЪРТА 
професионална квалификационна 
степен (2020 г.)

Свидетелство за ПЕТА 
професионална квалификационна 
степен (2019 г.) 



УДОСТОВЕРЕНИЯ и СЕРТИФИКАТИ 
Удостоверение за завършен 
курс – ”Периодично обучение 
интерактивни технологии и 
техники в обучението по БДП”

Удостоверение за завършен курс – 
„Изграждане на умения за 
насърчаване на личностното 
развитие на децата и учениците. 
Ефективни техники за управление 
на групата и класа, оценка на 
резултатите и измерване на 
постиженията“ 



УДОСТОВЕРЕНИЯ и СЕРТИФИКАТИ 
Удостоверение за завършен 
курс – ”Интерактивни методи и 
техники за образователно 
взаимодействие”

Удостоверение за завършен 
курс – ”Приобщаващо 
образование – как да го 
направим в 44. СУ?”



УДОСТОВЕРЕНИЯ и СЕРТИФИКАТИ 
Сертификат за завършен курс – 
”Въвеждащо обучение по 
програма «Медиация в 
училище»”

Сертификат за завършен курс – 
”Иновативни решения за 
интегриране на 
информационните технологии 
в българското образование”



УДОСТОВЕРЕНИЯ и СЕРТИФИКАТИ 

Удостоверение за завършен 
курс – ”Методика за 
обучението на децата и 
учениците по БДП 1 – 4 клас”

Удостоверение за завършен 
курс – ”1. Работа с родители;  
2. Работа с ученици със 
специални образователни 
потребности”



УДОСТОВЕРЕНИЯ и СЕРТИФИКАТИ 

Сертификат за завършен 
курс – ”Иновативни 
решения за интегриране на 
информационните 
технологии в българското 
образование”



УДОСТОВЕРЕНИЯ и СЕРТИФИКАТИ 

Сертификат за завършен курс – 
”Портфолио на детето – 
персонален индикатор за 
психосоциално развитие”

Сертификат за завършен курс – 
”Изграждане на учителско 
портфолио”



Работа по проект

Моето училище – моят 
втори дом 

Подкрепяне на деца в 
изграждане на навици за 
самостоятелност и 
концентрация



Моята философия 

� “Дядо води внука си в училището, в което били преценили родителите, че е най-
добрият учител, и щом влезли в двора на училището, ги наобиколили деца с викове.

� -Какво смешно старче!- ухилило се едно дете.
� -Клепоух макак!- провикнало се друго момче.
� Дядото постоял, па хванал внука за ръката и го извел на улицата.
� -Ура, няма да ходя на училище!- зарадвал се малкият.
� -Ще ходиш, но не в това- казал дядото със свъсени вежди. И го оставил вкъщи, а сам 

тръгнал да търси най-добрият учител.
� Посетили друго училище, после трето. Някои деца не му обръщали внимание, други 

му се подигравали. Дядото мълчаливо си тръгвал, докато стигнал в едно тясно и 
овехтяло училище, и уморен се облегнал на оградата. Зазвънял звънец, дечурлигата 
наизлезли в двора и няколко се доближили до стареца.



Моята философия 

� -Дядо, лошо ли Ви е? Да Ви донеса вода?
� -Елате да поседнете на тази пейка.
� -Ако искате, мога да ида и да извикам учителя?
� Скоро дошъл млад учител и след като се поздравили, дядото му казал:
� -Най-после намерих най-доброто училище за моя внук.
� -Мисля, че грешите. Нашето училище е малко и тясно. Едва ли е най-доброто- 

отвърнал учителят.
� Но дядото бил наясно, не се оставил да го разубедят и се договорили да го приемат.
� Вечерта майката на малчугана запитала:
� -Защо смяташ, че онзи е най-добрият учител?
� -Защото по учениците им се разпознават учителите…!” 



Моята философия 

� Опитвам се да науча учениците да бъдат приятели. Да си 
помагат, да се подкрепят, да разчитат един на друг.

� Стремя се да включвам всички ученици в познавателния процес, 
според техните потребности, като целта ми е развитие и 
напредък както и за изоставащите, така и за по изявените 
ученици. 

� Според мен, учениците трябва да се учат от собствените си 
грешки, а при евентуален провал да не се чувстват подтиснати и 
обезверени. Затова желанието ми е да ги науча да работят в 
екип, да се изслушват помежду си, и заедно да търсим решение 
на проблемите.



Философия на преподаването 

� В моята учебно-възпитателна работа централно място заема 
ученикът като личност и като член на колектив. 

� В учебните часове се старая ученикът да затвърди старите знания, 
да получи нови и да се развиват познавателните му способности, 
уменията им да анализират, синтезират и да изказват мнения по 
даден проблем. 

� Опитвам се да подтикна учениците да мислят, да изказват мнение. 



Философия на преподаването 

� Като учител се стремя да подпомагам и да направлявам обучаемия 
сам да достигне до желаните резултати на даден етап. 

� Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да 
ги идентифицира и надгражда. Важно е да се дава положителна 
оценка не само на постиженията, но и за положените усилия и 
старание. 

� В часове имам за цел да подпомагам успешното интегриране на 
децата със СОП в общообразователната среда и да ги мотивирам 
да се обучават, като отчитам техните силни страни и ги използвам 
в обучението. 



II. Педагогическа дейност

Основни функции 
� Планиране и подготовка на учебния процес - изготвям годишно 

разпределение на учебното съдържание съобразно Учебната програма по 
различните предмети от начален етап. 

� Провеждане на обучение по предметите от начален етап. 
� Диагностицирам и оценявам постиженията на учениците, което е 

критерий не само за тяхната успеваемост, но и за качеството на моя труд. 
� Търся обратна връзка не само с учениците, но и с техните родители.
� Взаимодействам и сътруднича с всички колеги в училище и извън него.



III. Методическа дейност 

Методи на преподаване: 
� използвам учебници и учебни тетрадки на издателство „Просвета” 
� интерактивни игри 
� презентации по отделни теми, в които участват ученици 
� тестове и материали от подходящи източници 
� интернет



IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 
� УСПЕХЪТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА МОИТЕ УЧЕНИЦИ



УСПЕХЪТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА МОИТЕ 
УЧЕНИЦИ



УСПЕХЪТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА МОИТЕ 
УЧЕНИЦИ



Извънкласни дейности



Извънкласни дейности



Извънкласни дейности



Дейности 

� Участие в квалификационни курсове 
�  Участие във вътрешно-училищни квалификационни курсове 
�  Работа в комисии 
� Участие в състезанията на Таралеж
� Участие в състезанията на СБНУ 
� Организиране на тържества и мероприятия с класа 
� Работа с ученици и родители 
� Посещение на забележителности 
� Екскурзии



Забележка

� Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, 
допълване и актуализиране във всеки момент от 
дейността ми като учител.


