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Раздел I. Общи сведения
Представяне

Европейски формат на автобиография
Лична информация

Име:                     Пепа Богданова Колева 
Адрес:                  с. Правда, обл. Велико Търново
E-mail:                   pepabkoleva@abv.bg
Националност:    българин  

mailto:pepabkoleva@abv.bg


Раздел I. Общи сведения
Представяне
Трудов стаж  

• Дати (от-до) ОТ 15.09.1987Г. – ДО 15.09.2008 Г.

• Име и адрес на 

работодателя

СОУ ” Вичо Грънчаров”, гр. Горна Оряховица,

обл. Велико Търново, ул.”Цар 

Освободител”№ 6

• Вид на 

дейността или 

сферата на 

работа

Образование

• Заемана 

длъжност

Учител по физическо възпитание и спорт

• Основни 

дейности и 

отговорности

Планиране, организиране и провеждане на 

учебно

възпитателния процес в V –XII клас и 

отговорности по длъжностна характеристика



Раздел I. Общи сведения
Представяне
Трудов стаж

• Дати (от-до) ОТ 15.09.2009Г. – ДО МОМЕНТА

• Име и адрес на 

работодателя

СОУ ” Вичо Грънчаров”, гр. Горна Оряховица,

обл. Велико Търново, ул.”Цар Освободител”№ 6

• Вид на дейността 

или сферата на 

работа

Образование

• Заемана длъжност Старши учител по български език и литература

• Основни дейности и 

отговорности

Планиране, организиране и провеждане на 

учебно

възпитателния процес в VI – VIII клас и 

отговорности по длъжностна характеристика



Раздел I. Общи сведения
Представяне

Образование и обучение

• Дати (от-до) 09.1993г. -06.1997г.

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

• Основни 

предмети/застъпени 

професионални 

умения

Българска филология

• Наименование на 

придобитата 

квалификация

Филолог учител

• Ниво по националната 

класификация (ако е 

приложимо)

Бакалавър



• Дати (от-до) 06.1995г. -07.1998г.

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ

• Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

• Наименование на 

придобитата 

квалификация

УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

• Ниво по националната 

класификация (ако е 

приложимо)

ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ



• Дати (от-до) 09.1981г. -06.1984г.

• Име и вид на 

обучаващата 

или 

образователна

та организация

ИНПУ „ЛЮБЕН  КАРАВЕЛОВ”, гр. 

Кърджали

• Основни 

предмети/застъ

пени 

професионалн

и умения

Български език и литература,  Руски език, 

Физическо възпитание

• 

Наименование 

на придобитата 

квалификация

Учител по български език и литература, 

руски език  и физическо възпитание



Професионално-квалификационна степен-V
ТУ Стара Загора-ДИПКУ  

Раздел I. Общи
сведения



РазделI. Общи сведения
Представяне

Лични умения и компетенции

Майчин език: български
Други езици: руски език
.Четене – отлично
.Писане – отлично
.Разговор – отлично

Социални умения и компетенции

Отнасям се позитивно  към колеги, ученици и родители. Държа се коректно с 
хората, които ме заобикалят.



РазделI. Общи сведения
Представяне

Лични умения и компетенции

Организационни умения и компетенции
Умения за работа в екип.

Технически умения и компетенции
Владея Windows XP, Word, Excel, Power Point, Corel Draw, Outlook, Access



РАЗДЕЛII. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Преподаването е призвание. 
Формирам у учениците разбирането за ученето като съзнателно  усилие, 
изискващо организираност, самодисциплина, самостоятелност, 
отговорност.
Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е 
учителят да отстъпи от познатата водеща позиция на недвусмислен 
авторитет към тази на подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява 
обучаемия сам да достигне да желаните резултати на дадения етап.



РазделII. Педагогическа дейност
Отговорности на учителя

През 2012-2013 учебна година
.Български език и литература – ЗП

VI, VIII клас
.Обучение по български език и литература за VIII клас  със 

специални образователни потребности и индивидуална програма, 
разработена от мен

. Председател на МО по български език и литература



РазделII. Педагогическа дейност

Ресурси, които използвам в моята педагогическа дейност

. Учебник по български език и литература- VI клас
Издателство: ,,Просвета” и ,,Анубис”

. Учебна тетрадка по български език и литература –VI клас
Издателство: ,,Просвета"



Раздел III. Научно-методическа дейност
Методи на преподаване

Обучението по български език и литература е насочено към подготовка на 
личности, които възприемат художествената литература като ценност, като 
достижение на човешката мисъл и изпитва  стремеж и потребност да общуват с 
нея. Целта  ми е да накарам учениците да анализират езика на художествената 
литература и осмислят посланията, заложени в нея.



Раздел III. Научно-методическа дейност

.Планиране и подготовка на учебния процес

.Провеждане на консултативна дейност с учениците
.Използване на подходящи образователни стратегии, методи и 

техники, които:
•отговарят на различни образователни потребности на учениците;
•дават оптимален резултат в конкретни учебни ситуации;
•мотивират учениците и стимулират личностното им развитие;
•реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки.             



Победителят Националното състезание,,Любословие” и наградените от 
Националния конкурс,,Великденско огънче в шепите си нося” 



Най-добър разказвач на приказка за Хитър Петър



Ученически финали
Русе 2003

Лека атлетика – юноши
III място



Ученически финали – лека атлетика
юноши и девойки

Стара Загора 2004 и 2005



Част II.
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