
Галя Василева Колева
Добрият учител е този който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си 

възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една 
от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови 
процеси в обществото. Учителят играе изключително важна роля в развитието на 

образованието – без добри учители няма да има прогрес не само в системата но и в 
държавата и в обществото. Той трябва да е лесно обучаем да се стреми към развиване на 
нови практики да се учи през цялата си кариера да променя подхода си в зависимост от 

учениците си да притежава умения за боравене със съвременните технически 
постижения умения за работа в екип да притежава отлични управленски и 

комуникативни възможности. Тоест да повишава квалификацията си и да придобива нови 
умения постоянно в съответствие със средата и учениците си.

Профил



АДРЕС

гр. Ямбол

ОУ "Николай Петрини"

ул. "Битоля" 35

И-МЕЙЛ

galjakoleva1966@abv.bg

МРЕЖИ

Сайт:

Facebook:

Instagram:

LinkedIn:

УЧИЛИЩЕ

ОУ"Н.Петрини"

КЛАСОВЕ

Tрети клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Български език и литература / Технологии и предприемачество / Човекът и природата / 



Физическо възпитание и спорт /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

Проект "Твоят час" /

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Аз обичам да чета / Изкуството да общуваш / Аз съм предприемач /

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ОУ

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

МГ

МАГИСТЪР

НУП ПУ

МАГИСТЪР

НУП ПУ "Паисий Хилендарски"

Педагогически стаж



НАСТОЯЩА РАБОТА

старши начален учител

04/01/1994 - 00/00/0000

гр. Ямбол

ОУ "Николай Петрини"

15/09/1993 - 03/01/1994

гр. Ямбол ОУ "Любен Каравелов"

10/09/1991 - 30/08/1992

с. Каравелово общ. Тунджа ОУ "Паисий Хилендарски"

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Общуване с хора / Емпатия /

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Класен ръководител на 3 "а" клас. Член на методичното обединение на НУ.Член на 
училищната комисия по здраве и хранене. Член на комисия за оценяване във всички 

етапи на учебници по новото учебно съдържание. Член на комисия за прием на 
документи и записване на ученици в първи клас за учебната 2020 - 2021г.Член на 

комисия за проверка и оценка на състезания и НВО. 



ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Умения за работа с операционна система Windows XP, Word, Excel, Power point. Умения за 
работа с интерактивна бяла дъска, умения за работа с различни интернет приложения. 

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Организиране на среда стимулираща детското развитие; съхраняване и грижа за 
индивидуалността на всяко дете в колектива на класа; реализиране на педагогическо 

взаимодествие чрез разнообразни методи и форми на преподаване; създаване и 
поддържане в процеса на обучение на среда, атмосфера и дисциплина, които 

благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни 
взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество по повод на учебния 

процес както между учител и деца, така и между самите деца; грижа за изграждането на 
ценностни ориентиции за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на 
отделната личност, съобразяване с личностните и ценностни различия между хората, 
които са основа на взаимно разбирателство и резултатно сътрудничество; грижа за 

изграждане на национални и общочовешки добродетели и др. 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

- страст към танците;- страст към изобразителното изкуство;- страст към изработването 
на изделия с хартия и текстил; 

Квалификации и обучения
УДОСТОВЕРЕНИЕ



24/04/2007

Удостоверение за допълнително обучение по проект на МОН за подготовка на учители от 
масовото училище за работа с деца със СОП. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

20/06/2018

Квалификационен курс "Изграждане на ефективна училищна среда"

СЕРТИФИКАТ

06/12/2014

Квалификационен курс "Иновативни стратегии в обучението"

СЕРТИФИКАТ

10/02/2014

Квалификационен курс "Обучение на педагогически специалисти за превенция на 
училищното насилие, агресията и други негативни прояви"

УДОСТОВЕРЕНИЕ

24/02/2006

Курс на обучение "Базови и специфични компютърни умения на учители"



УДОСТОВЕРЕНИЕ

21/12/2018

Обучение на работа със софтуерната платформа "Учителско портфолио"

УДОСТОВЕРЕНИЕ

25/10/2005

Обучение на тема "Интерактивни методи на обучение в началното училище"

УДОСТОВЕРЕНИЕ

07/06/2017

Обучение по програма за повишаване на квалификацията: Изграждане на ключовата 
компетентност "Инициативност и предприемчивост " в начален етап на училищното 

образование.

СЕРТИФИКАТ

15/12/2012

Обучителна програма за повишаване уменията на учители, преподаващи на деца със СОП 
по проект "С професионализъм и доверие"

СЕРТИФИКАТ

25/11/2013

Практически семинар "Намаляване на стреса на учениците чрез прилагане на 



нестандартни форми и методи на обучение"

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС

02/11/1999

Свидетелство за ПКС - 3 ПКС

УДОСТОВЕРЕНИЕ

20/02/1995

Свидетелство за специализация на тема " Използване на дидактически тестове при 
усвояване на действия събиране и изваждане с преминаване на десетицата в първи клас".

УДОСТОВЕРЕНИЕ

07/03/1995

Удостоверение за втори клас - квалификация

СНИМКИ (13)

квалификации и обучения
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Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

"Ако децата не учат по начина, по който ги обучаваме, то трябва да ги обучаваме по 
начина, по който могат да учат".

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Традиционните педагогически похвати – лекция беседа разказ дискусия; съчетани с 
интерактивни – ролеви игри кръстословици диспути съдебни процеси; ИКТ – 

интерактивна дъска проектор образователни софтуери електронни учебници и 
упражнения; интердисциплинарен подход. РРТ – Паисий Хилендарски; Стара българска 



литература; Уроци с Енвижън – Константин Преславски; Йоан Екзарх; Старобългарска 
литература; Празници и чествания на училището; Театрално студио – учениците изучават 
съвременни български драматурзи; Обучителни курсове; Проект Твоят час; Проект Всеки 
ученик може да бъде отличник; Екскурзии и екскурзионни излети; РРТ – за всеки автор 
всяка година всеки клас изработват проекти на различни теми заедно с колегата по ИТ. 

Мудъл – платформата; Интерактивни книжки върху изучаваните произведения; 
Упражнения за интерактивна дъска; Театрално студио; Журналистически бюлетин; 

Проекти за работа с изоставащи или напреднали ученици; Екскурзии – тип „по стъпките 
на авторите/литературните герои/възрожденците“; Съдебни процеси над литературни 
герой; Балове и празненства; Авторите и биографичните им особености ги представям 

чрез РРТ; Когато имам урок за НЗ на произведение – заедно с лекционното запознаване с 
произведението им представям откъси от филмираното произведение /когато има такова/ 

и очаквам да открият прилики/разлики между двете версии на едно и също 
произведение. Упражненията по език са много често на ИКД – било чрез Енвижън Мудъл 

РРТ. Учениците сами изработват РРТ по зададена предварително тема. Пращам и 
проверявам домашните им чрез OneNote. За всеки клас правя и ФБ група за обща 
комуникация; Художествена литература; Работни листи; Тестове за упражнения и 

самоконтрол; Сайтове с изучаваните произведения – за четене и аудио записи; Сайтове за 
самоподготовка и самооценяване.  „Твоят ум може всичко“ – Тони Бюзан; Изследванията 

върху функционалното четене. 

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Доверието което трябва да съществува между родителите и педагогическия екип е едно 
от основните и важни за нас условия за да има ползотворна и ефективна работа. За да 

достигнем до родителите и да ги накараме да ни вярват уважават и да бъдат постоянни 
наши партньори използвахме много и различни методи и средства. Доверието между 
учители и родители дава възможност родителите спокойно да споделят и проблеми с 
децата им от вкъщи при което учителят с желание и старание се опитва да помогне 
защото на всички ни е ясно че за много деца важи “госпожата каза…“. При много от 

проблемите се постигат положителни резултати за което учителят получава 



благодарност от родителите. Вярвам че в този свят на трудни човешки взаимоотношения 
и унижение към професията на детския учител има хора които оценяват усилията и 
труда ни. Убедена съм че човек получава това което дава. Когато си добронамерен и 

разрешаваш проблемите в разговор а не в спор и с усмивка а не с нацупени устни нещата 
се получават и то много добре. 

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Моите бъдещи планове:  - защита на следващи степени на ПКС;   - участие в различни 
квалификационни курсове;   - участия в проекти;


