
Професионално 
портфолио 

на
Даниела Георгиева 

Димитрова-Велкова



Общи сведения:



Име: 

Даниела Георгиева Димитрова-Велкова

Пълно наименование на инситуцията: 

148. ОУ “Проф. д-р Любомир Милетич”

Длъжност: 

Учител по физическо възпитание и спорт

1. Основна информация:



Период от: Период до: Име на 
институцията:

Длъжност:

Септември 2004 г. До момента 148. ОУ “Проф. д-р 
Любомир Милетич”

Учител по 
физическо 

възпитание и 
спорт

2. История на заеманите длъжности:



Мото:

“Нищо в този живот 
не се дава наготово!”



Съответствие с изисквания 

на длъжността:



1.Последна придобита професионално-
квалификационна степен:

Период 
от:

Период 
до:

Специалност: ПКС: Образователна 
институция:

2019 г. Учител по физическо 
възпитание и спорт

Пета степен Софийски
университет “Св. 
Климент Охридски”, 
гр. София

2. Учителски стаж – брой години:

18 г. учителски стаж



Период
от:

Период 
до:

Наименование: Брой
академични 

часове:

Образователна институция:

03.12.
2016г.

11.12.
2016г. 

Законът за предучилищното и у1илищното 
образование и реформата на 
образователната система през призмата на 
образователната институция

16 Институт за следдипломна 
квалификация – отделение
при УНСС

04.01.
2018 г. 

Методика на обучението на децата и 
учениците по БДП в V – VIII клас

32 Русенски университет 
“Ангел Кънчев” – гр. Русе

05.12.
2018 г. 

06.12.
2018 г. 

Портфолио – съвременна образователна 
технология

16 Тракийски университет. 
Департамент за 
информация и повишаване 
квалификацията на 
учителите – гр. Стара Загора

3. Участие в квалификационни форми в брой часове за 
периода на атестиране:



Период
от:

Период 
до:

Наименование: Брой
академични 

часове:

Образователна институция:

08.02.
2019 г. 

09.02.
2019 г.

Образование в мултикултурна среда 16 Синдикат на българските 
учители – гр. София

08.06. 
2020 г.

16.06.
2020 г.

Емпатията в педагогическото 
взаимодействие в мултикултурна среда

16 Сдружение за социално и 
образователно 
приобщаване

21.08.
2020 г.

30.08.
2020 г.

Коучинг. Комуникативни умения в 
педагогическата практика. Ефективно 
общуване между учители, ученици и 
родители.

48 Изоблок ЕООД – гр. 
Казанлък

3. Участие в квалификационни форми в брой часове за 
периода на атестиране:



Завършена 
на:

Тип на 
квалификацията:

Наименование: Брой
часове:

Образователна
институция:

29.09.2012 г. Сертификат “Агресията – форми и 
методи на 
противодействие”

4 РААБЕ България

19.06.
2020 г.

Сертификат “Антидискриминация” и 
“Образователна интеграция
и социализация”

Център за образователна 
интеграция на децата и 
учениците от етническите 
малцинства

4. Друга квалификация:



Грамоти и награди:



















Приложение:



Удостоверение за завършено 
обучение на тема: 

“Законът за предучилищното 
образование и реформата на 

образователната система през 
призмата на образователната 

институция”



Удостоверение за завършен 
курс по Методика на 

обучението на децата и 
учениците по БДП в V-VIII 

клас



Удостоверение за завършено 
допълнително обучение на 

тема: 
“Портфолио – съвременна 
образователна технология”



Удостоверение за завършен 
курс на тема “Образование в 

мултикултурна среда”



Сертификат за успешно завършено обучение по модулите: 
“Антидискриминация” и “Образователна интеграция и социализация”



Удостоверение за участие  и защитен проект в квалификационен тренинг по 
програма: 

“Емпатията в педагогическото взаимодействие в мултикултурна среда”



Удостоверение за завършен 
квалификационен курс на 

тема: 
“Коучинг. Комуникативни 
умения в педагогическата 

практика. Ефективно 
общуване между учители, 

ученици и родители.”



Благодаря 
за  

вниманието!


