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Учител, който обучава, без да е вдъхнал у учениците си желание 

да учат, кове студено желязо. 

                                             Хайнрих Ман 

 

 

 

 

СНИМКА 

 

     

ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

Иванка Николова Колева 

Ст. учител по немски изик с 38 години стаж 

koleva. ivanka @ abv. bg 

 

  

ОБРАЗОВАНИЕ Магистър, ВТУ“Кирил и Методий“- В. Търново 

Немски език, руски език 

II ПКС 

 

  

ОБУЧЕНИЯ, 

СЕМИНАРИ, 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Семинар на тема „Музиката в обучението по немски език“-

Гьоте-институт-София- 15.05.2013 г. 

Участие в практически семинар на тема „Работа с 

интерактивни електронни средства“-РААБЕ  България-

31.10.2014 г. 

Удостоверение за участие в семинар на тема:Техники  за 

задаване на въпроси,насърчаване при четене, презентация 



на съдържанието на ReFo- семинарите. Организатори- 

центровете за усъвършенстване по немски език в Бургас, 

Пловдив и Варна- 27.10.2014 г. 

Удостоверение за участие в семинар на тема „Писмена и 

устна комуникация на изпитите за Немска езикова 

диплома“- Пловдив, 14.02.2014 г. 

Удостоверение за участие в семинар на тема „Изграждане 

на учителско портфолио“-Институт за следдипломна 

квалификация“-София-07.11.2016 г. 

Удостоверение за участие в кооперативен курс за 

повишаване на квалификацията на тема: Техники за 

създаване на въпроси; Материали за подготовка за изпита 

за придобиване на Немска езикова диплома. 

Организатори:центровете за повишаване на 

квалификацията по немски език във Варна, Пловдив и 

Бургас- 02.11.2016 г. 

Удостоверение за участие в курс за повишаване на 

квалификацията на тема: Работа по портфолио, слушане с 

разбиране, странознание. Организатори: центровете за 

повишаване на квалификацията по немски езек във Варна, 

Пловдив и Бургас- 31.05.2017 г.                              

 

 

  

НАГРАДИ И 

ОТЛИЧИЯ 

Грамота за принос за издигане престижа на Гимназията и 

отлични резултати на учениците на национални 

олимпиади, състезания и конкурси-02.06.2014 г. 

Грамота за принос за издигане престижа на Гимназията и 

отлични резултати на учениците на национални 

олимпиади, състезания и конкурси-02.06.2017 г. 

  

МЕТОДИЧЕСКИ 

РАЗРАБОТКИ И 

АВТОРСКИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

Тестове за класни и контролни работи 

Материали за олимпиади 

Материали за пробна матура 

 

  

РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИ 

Ръководител на група от националната програма 

„Ученически олимпиади и състезания“ модул 

„Осигуряване на обучение на талантливи ученици за 



участие в ученически състезания и олимпиади“ 

 

  

НАГРАДИ НА МОИ 

УЧЕНИЦИ 2016/2017г.   

Емирджан Юсуф Сюлейман- 8Н3- участие в национална 

олимпиада по немски език 

Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране във всеки 

един момент от дейността на учителя. 


