
 

Професионално портфолио на Нелко 
Копривленски 



 

1 - За мене... 

1. Лични данни: 

Име: Нелко Димитров Копривленски 

 

Рожден ден: 25 ноември 1980 г. 

 

Местоживеене: гр. Гоце Делчев 

 

Месторабота: ОУ "Св. Климент Охридски" - с. Борово 

 

Длъжност: учител по български език и литература 

 

Педагогически стаж: 5 години 

2. Философия на преподаване 



 "Учениците работят най-упорито за и с учители, които харесват. Когато ме питат "Как успяваш 

да накараш учениците си да те уважават и харесват?",  моят отговор е "На първо място аз ги 

харесвам и уважавам". 

                                Д-р Деби Силвър, education week teacher 

      Желанието ми да преподавам е свързано с умението да намирам общ език с младите хора 

на всякаква възраст и възможността да провокирам и надграждам техните умения, знания  и 

интереси, както и да разширявам светогледа им. Като преподавател вярвам във 

възможностите на образованието да променя бъдещето към по-добро и това ме мотивира да 

стана добър и успешен учител, търсещ  непрестанно усъвършенстване в техниките на 
преподаване. 

3. Методи на преподаване  

• Провокация на мисленето – анализ, синтез, обобщение съждение, умозаключение  

• Дискусия – начин на изразяване на позиция 

• Писмени разработки  

• Упражнения за продуциране на текстове по зададени параметри 

• Упражнения за трансформиране на отделни езикови елементи и на  цялости текстове 

• Тестови задачи с избираем и свободен отговор 

• Игрови дейности,презентации 

• Лекционен метод 

Професионален опит 

 

Период/ Училище/Длъжност 

2017 - ... Основно училище "Св. Климент Охридски" - с. Борово, учител по БЕЛ 

 

2016-2017 г.: Основно училище "Св. Климент Охридски" - с. Борово, учител ЦОУД 

 

2011 - 2012 г.: НПГ "Димитър Талев" - гр. Гоце Делчев, учител по БЕЛ 

 



08. 01. 2010 г. - 30.06. 2010 г. : НПГ "Димитър Талев" - гр. Гоце Делчев, учител по БЕЛ 

 

2006 - 2007 г.: Трето основно училище "Братя Миладинови" - гр. Гоце Делчев, учител по БЕЛ 

Образование 

 

2008 - 2010 г.: СУ "Климент Охридски" - гр. София, образователно-квалификационна степен 

магистър по "Педагогика", специалност: Образователен мениджмънт 

 

2002 - 2007 г.: ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград, образователно-квалификационна 
степен бакалавър, специалност: Българска филология 

 

2 - 2008 - 2010 г.: СУ "Климент Охридски" - гр. София, специалност: Образователен мениджмънт 



 

3 - 2002 - 2007 г.: ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград, специалност: Българска филология 

Квалификации 

 

2007 г.: Свидетелство за професионална квалификация: Учител по български език и 
литература 

 

 

2019 г.: Пета професионалноквалификационна степен, ДИУУ - гр. София 

 

 

2020 г. : Четвърта професионалноквалификационна степен, ДИПКУ - гр. Стара Загора 

 



4 -  2007 г.: Свидетелство за професионална квалификация: Учител по български език и литература 

 

5 - 2019 г.: Пета професионалноквалификационна степен, ДИУУ - гр. София 

Допълнителни обучения 

 

16.05.2020 г.: Приложение на изследователските подходи, интердисциплинарни методи и 
нови технологии в проектоориентираното обучение по български език - ИБЕ при БАН 

05. 05. 2020 г.: Научно-методически аспекти на организация на училището и процеса на 

обучение - Тракийски университет (ДИПКУ) - гр. Стара Загора 

02.08.2019 г.: Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в 5. - 7. 
клас - Русенски университет "Ангел Кънчев" - гр. Русе 

10.06. 2019 г.: Презентационни умения на учителя - Фондация "Кузманов"  

10.04. 2019 г.: Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми - "ПСИТ 
България" ООД, гр. София 

14.02.2018 г.: Емоционална интелигентност за успешно лидерство в класа - СУ (ДИПКУ) "Св. 

Климент Охридски" - гр. София 



14.03.2017 г.: Иновации в обучението по български език в 5. клас. Новата учебна програма, 

новите учебници, методи и похвати на преподаване. Приемственост с обучението по БЕ в 4. 

клас. - "Просвета - София" АД, гр. София 

 

6 - 16.05.2020 г.: Приложение на изследователските подходи, интердисциплинарни методи и нови технологии 
в проектоориентираното обучение по български език - ИБЕ при БАН 

 

7 - 05. 05. 2020 г.: Научно-методически аспекти на организация на училището и процеса на обучение - 

Тракийски университет (ДИПКУ) - гр. Стара Загора 



 

8 - 02.08.2019 г.: Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в 5. - 7. клас - 
Русенски университет "Ангел Кънчев" - гр. Русе 

 

9 - 10.06. 2019 г.: Презентационни умения на учителя - Фондация "Кузманов"  



 

10 - 10.04. 2019 г.: Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми - "ПСИТ България" 
ООД, гр. София 

 

11 - 14.02.2018 г.: Емоционална интелигентност за успешно лидерство в класа - СУ (ДИПКУ) "Св. Климент 
Охридски" - гр. София 



 

12 - 14.03.2017 г.: Иновации в обучението по български език в 5. клас. Новата учебна програма, новите 
учебници, методи и похвати на преподаване. Приемственост с обучението по БЕ в 4. клас. - "Просвета - 

София" АД, гр. София 

Успехи на учениците, които подготвих – за олимпиади, 

конкурси, състезания  

2012 г.: Елена Ашикова, 11. клас, НПГ "Димитър Талев" - гр. Гоце Делчев - стипендиант в проект 

"1000 стипендии", фондация "Комунитас" 

2013 г.: Насие Асипова, 11. клас, НПГ "Димитър Талев" - гр. Гоце Делчев - финалист в конкурс за 

есе на тема "Кирилицата - българската азбука като световно културно наследство", инициатива 
на фондация "Българска памет"  

2018 г.: Мария Георгиева, 6. клас, Основно училище "Св. Климент Охридски" - с. Борово - първо 
място в конкурса "Бог е любов", организиран от Светия синод на БПЦ 

2019 г.: Белослава Вангелова, 6. клас,  Основно училище "Св. Климент Охридски" - с. Борово - 

грамота в коледен конкурс, организиран от "Инфомрежа" 

Материалите, които разработих... 

 

Тема: Общуването в институционалната среда 

 

Тема: Взаимодействието на училището със заобикалящата среда 



Моят принос за подобряване на материално-техническите 

условия, за физическата среда, за информационното и 

библиотечното осигуряване на институцията и др. 

 

13 - Български хора 

 

14 - Символи на българщината в класната стая 



 

15 - Цветя за подобряване на интериора 

 

16 - Таблото на класа 



 

17 - Кръст от ръце за сплотяване на класа, озаглавен "Молитва за България" 

 

18 - Любимите герои на учениците и цитати от тях 



 

19 - Библиотека в класната стая 

Част от дейностите с моите ученици... 

 

20 - Сплотяване на класа 



 

21 - Фотомодели 

 

22 - Проект 



 

23 - Пролетно почистване 

 

24 - Ден на прегръдката 



За контакти: 0885 05 24 69, n.koprivlenski@abv.bg   

 

Благодаря за вниманието! 


