
       ПОРТФОЛИО 
на ДИАНА ВЕЛЧЕВА, 
  ЧСУ „ МЕЧТАТЕЛИ“ 
             гр. Варна 

НОВАТОР В ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ 
2017, 2018, 2019 Г. 



                  Диана Велчева- представяне 

 
Член на Международната асоциация на 
преподавателите по английски като чужд език- 
IATEFL 
 
 
 
Член на Българската Асоциация на 
преподавателите по английски език- БАПА 
 
 
 
 



                 Диана Велчева- представяне 

   ● Учител по английски език 
       В ЧСУ „Мечтатели“ 
       гр. Варна 
       Тел.0899323123 
 
 
      ● Отговорник на ЧСУ „Мечтатели“  пред 
Асоциацията на Кеймбридж Училищата в   България; 
      ● Отговорник на ЧСУ „Мечтатели“ пред езиков и 
изпитен център Аво- оторизиран изпитен център на 
университета Кеймбридж в България; 



                Диана Велчева- Представяне 

● Диана Велчева е в топ класацията „Новатори в 
образованието в България“ за 2017, 2018, 2019г; 
● Иновативно, интерактивно и проектно-базирано 
обучение по английски език, внедряване на водеща 
световна новаторска методика на преподаване в 
ЧСУ „Мечтатели“; 
● Внедряване на драма методът в обучението по 
английски език; 
● Престижни награди и номинации от водещи 
национални и международни организации в 
обучението по чужд език. 



              Професионална квалификация 

Притежател на един от най-престижните  
сертификати в света за учители по английски като 
чужд език, издаден от Университета Кеймбридж, 
Великобритания. Международн признат, този 
документ за следдипломна квалификация- ТКТ 
сертификат Модул 1- „Основи на ранното 
чуждоезиково обучение“, е признат и от МОН 
България, като Министерството на образоранието 
и науката присъжда на притежателя V ПКС/пета 
професионално-квалификационна степен/ 



     Професионална квалификация 

Петa професионално-                  
квалификационна  

Степен /V ПКС/, 
присъдена по чл.58, ал.2 
от Наредба 12 от Закона 

на МОН за статута и 
професионалното 

развитие на учителите, 
директорите и др. 

Педагогически 
специалисти 



     Професионална квалификация 

  ● Специалист Ранно чуждоезиково обучение- 
„Англисйки език начален етап“- Шуменски 
Университет „Св. К. Преславски“ 
 
 
  ● Магистър „Английска Филология- лингвистика и 
превод“- Шуменски университет „Св. К. 
Преславски“ 



     Професионална квалификация 

Удостоверение за обучение на тема „Иновативни 
стратегии в чуждоезиковото обучение“-София 
2018 г. с лектор г-н Хърбърт Пухта – преподавател 
в университета Кеймбридж и автор на световно 
известни модернистични учебници по английски 
език. Присъден квалификационен ктредит. 



     Професионална квалификация 

Удостоверение от езиков и изпитен център АВО за 
участие в програма за повишаване 
квалификацията на педагогическите специалисти 
с присъден  квалификационен кредит, гр. София, 
2018г. 



     Професионална квалификация 

 Сертификат от Раабе България за 
обучение на тема “Развиване на умения 
и компетенции по чужд език, 
ориентиран към Общта европейска 
езикова рамка на езиците“ с присъден 
квалификационен кредит, гр.София, 
юли 2017г. 



     Професионална квалификация 

      Сертификат на Кеймбридж- „Успешни          
стратегии в класната стая“ с лектор г-н    
Хърбърт Пухта и „Да помогнем на 
тийнейджърите да мислят отвъд езика“, 
май 2017 г, София 

      Сертификат на Кеймбридж- ”Your Space-
позитивен и практически подход да учиш 
английски“ с лектор г-н Питър Холи, февруари 
2017 г, Варна 



     Професионална квалификация 

     Сертификат на Кеймбридж за огромното 
значение на преподаване на ценности в 
обучението по английски език, Хърбърт 
Пухта, Денят на Кеймбридж, май 2018 г, х-л 
Маринела, София 

 
Сертификат на IATEFL- ”Как технологиите 
могат да подпомогнат и улеснят развитието на 
учителя“ 



     Професионална квалификация 

Сертификат „Проекто-базирано 
обучение от Център за обучение и 
квалификация на педагогически 
специалисти-проф. Янка Тоцева 

Сертификат „Предизвиквай, развивай 
се, вдъхновявай“ на Оксфорд, 

май.2016г. 



     Професионална квалификация 

       

Сертификат за участие в семинара на 
Кеймбридж в Swiss-Belhotel Dimyat, Варна, 
2017 г. 

Сертификат за участие в първия източно-
европейски конгрес и 26-тата годишна 
конференция на Асоциацията на учителите по 
английски в България, Варна, 2017 г. 



     Профрсионална квалификация 

 
● Участие в международния семинар 
„Директорите на фокус до 2020г- Уъркшопи 
за новите предизвикателства на 
лидерството и управлението“ 
 
● Участие в Петия Международен 
симпозиум на Клет за директори и учители 
от Югоизточна Европа, ноември 2017 г,  
гр.София 



     Профрсионална квалификация 

 
Учстие в Оксфордски дни на професионалното развитие 2018 г- 

„Да преподаваш, за да вдъхновяваш“ 



     Награди, грамоти, отличия 

Един от победителите в конкурса за най-добър урок по 
английски език в България на десетото юбилейно състезание 

на Българската Асоциацията на преподавателите по английски 
език БАПА, юни 2018 г. 



     Награди, грамоти, отличия 

Един от победителите в конкурса за най-добър урок по 
английски език на деветото състезание на Българската 

Асоциацията на учителите по английски език БАПА юни 2017 г. 



     Награди, грамоти, отличия 

Второ място,  купа и 15 медала в 
категория “Drama Art” на десетия 
международен фестивал за 
сценични изкуства на английски 
език- “Светът в детските длани“, 
Балчик, юли 2018г за авторската 
пиеса “Нощта на феите“ с 
режисура и постановка на Диана 
Велчева и хореография на една 
от ученичките Мишел Василева 
 



     Награди, грамоти, отличия 

Второ място,  купа и 15 медала в 
категория “Drama Art” на десетия 
международен фестивал за сценични 
изкуства на английски език- “Светът в 
детските длани“, Балчик, юли 2018г за 
авторската пиеса “Нощта на феите“ с 
режисура и постановка на Диана Велчева 
и хореография на една от ученичките 
Мишел Василева 
 



     Награди, грамоти, отличия 

 
 

Специална награда на Диана Велчева- 
грамота от международното жури на 

фестивала за изкуства за деца на 
английски език „Светът в детските длани“ 

за „брилянтните идеи, превъзходното 
изпълнение на пиесата на Мечтатели, 
любовта към изкуството и страстта в 

преподаването“ 



     Награди, грамоти, отличия 

Второ място в категория 
„Drama Art”,  купа и 14 
медала от деветия 
международен фестивал за 
сценични изкуства на 
английски език- “Светът в 
детските длани“, Балчик, 
2017г за авторската 
адаптация за деца на Диана 
Велчева,собствена режисура 
и на пиесата „Сън в лятна 
нощ“ по мотиви на Уилям 
Шекспир 



     Награди, грамоти, отличия 

Грамота от международното жури 
за  „Отлична работа, велики 

постижения и безусловна 
всеотдайност и способност да 

вдъхновява учениците да дават 
най-доброто от себе си“, Балчик  

юли 2017 г. 



     Награди, грамоти, отличия 

Награда „Гран При” от 
Петия Международен 

дистанционен конкурс за 
детски театрални 

колективи Чудесное 
Яблоко, Интер Конкурс 
Москва за авторската 

пиеса на Диана Велчева 
„Сън в лятна нощ“ по 

мотиви на Шекспир 
Интер Конкурс, Москва 

2017 г. 



     Награди, грамоти, отличия 

Отговорник на ЧСУ „Мечтатели“ 
като член на Асоциацията на 

Кеймбридж училищата в 
България със специална награда-
купа в категорията“Най-активно 

училище от новите училища-
членове“, декември, 2016 г. 



     Награди, грамоти, отличия 

 
 

Сертификат от университета 
Кеймбридж, Великобритания, 

удостоверяващ статута на ЧСУ 
„Мечтатели“ като подготвителен и 
изпитен център на Кеймбридж  за 

2018 г., възоснова на успешно 
явените ученици на 

сертификатните изпити на 
Кеймбридж 2017 г. 



     Награди, грамоти, отличия 

 
 

Сертификат от университета Кеймбридж, 
Великобритания, удостоверяващ статута на 

ЧСУ „Мечтатели“ като подготвителен и 
изпитен център на Кеймбридж за 2019г., 
възоснова успешно явените ученици на 

сертификатните изпити на Кеймбридж 2018 г с 
отговорник и ръководител  г-жа Диана 

Велчева 



     Награди, грамоти, отличия 

Грамота от Сдружението на българските 
начални учители „ за високия 

професионализъм при подготовка на 
учениците за състезанията на 

Сдружението на българските начални 
учители през учебната 2015/2016 г.“ 



  Публикации 

Публикация в едно 
от най-престижните 
списания „Гласове“ 
на Международната 

Асоциация на 
преподавателите по 

английски език 
/IATEFL/, брой 265, 

година 2019 на тема 
“Използване на 

драма при 
обучението на 

учениците в ранен 
етап“ 



              Публикации 

Публикация и 
оглавяване на 

заглавната страница 
на бюлетина на 

Българската 
Асоциация на 

преподавателите по 
английскиски език 
/БАПА/ ,издание 37, 
година VII, стр.37 на 

тема: “ Учене на 
чужд език чрез 

драма- иновативен и 
необходим подход в 

21 век“ 



              Публикации 

Публикация в   
бюлетина на 

Българската Асоциация 
на преподавателите по 

английскиски език 
/БАПА/ ,издание 37, 
година VII, стр.37 на 

тема: “ Учене на чужд 
език чрез драма-

иновативен и 
необходим подход в 21 

век“ 



              Публикации 

Публикация в   
бюлетина на 
Българската 

Асоциация на 
преподавателите по 
английскиски език 
/БАПА/ ,издание 31, 
година VI, стр.39 на 
тема: “ Театърът на 
английски като чужд 

език-начин на 
пресътворение на 
детската личност“ 



     Национална класация Новатори в 
образованието 

Челно място в националната 
класация „ Новатори в 
образованието“ 2017 г.-
позитивните промени в 

българското образование 
Линк: 

http://novatori.bg/%D0%B4%D0%B8
%D0%B0%D0%BD%D0%B0-

%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8
7%D0%B5%D0%B2%D0%B0-
%D1%87%D1%81%D1%83-

%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82
%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B

B%D0%B8/ 
 
 
 

http://novatori.bg/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D1%81%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
http://novatori.bg/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D1%81%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
http://novatori.bg/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D1%81%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
http://novatori.bg/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D1%81%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
http://novatori.bg/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D1%81%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
http://novatori.bg/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D1%81%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
http://novatori.bg/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D1%81%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
http://novatori.bg/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D1%81%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/


Медийни изяви 

Статия за Диана Велчева,   
иновативните й методи на преподаване 

и интервю с нея, публикувана във 
виртуален център за приобщаващо 
образование „Приобщи се“ на тема 

„Приобщаващи практики в часовете на 
Диана Велчева, ЧСУ „Мечтатели“, гр. 

Варна 
Линк към сайта: 

http://priobshti.se/article/ot-uchiteli-i-
direktori/priobshtavashti-praktiki-v-

chasovete-po-angliyski-ezik-na-diana 
 
  

http://priobshti.se/article/ot-uchiteli-i-direktori/priobshtavashti-praktiki-v-chasovete-po-angliyski-ezik-na-diana
http://priobshti.se/article/ot-uchiteli-i-direktori/priobshtavashti-praktiki-v-chasovete-po-angliyski-ezik-na-diana
http://priobshti.se/article/ot-uchiteli-i-direktori/priobshtavashti-praktiki-v-chasovete-po-angliyski-ezik-na-diana


Медийни изяви 

 
Статия за Диана Велчева и нейните  

иновативните методи на преподаване 
от г-жа Маруся Костова, главен 
редактор на вестник „Балчишки 

телеграф“  
от 18 юли 2018г, брой 28, стр. 6 

Снимка от статията: Диана Велчева с 
организатора на Международния 

фестивал за детска 
креативност“Светът в детските длани“, 

г-жа Светлана Атанасова 
 
 



     Българска 
Национална  

телевизия 
Филм, заснет от БНТ 1  „Диана 

Велчева- учител с нестандартни 
методи на преподаване“ в 

рубриката „Малки истории“ по 
БНТ 1. Филм, посветен на Диана 
Велчева, уникалните й методи на 

преподаване и уникалното  им 
положително въздействие на 

върху децата 
линк: 

https://www.bnt.bg/bg/a/diana-
velcheva-uchitelkata-po-angliyski-s-

nestandartni-metodi-na-
prepodavane 

 
 

https://www.bnt.bg/bg/a/diana-velcheva-uchitelkata-po-angliyski-s-nestandartni-metodi-na-prepodavane
https://www.bnt.bg/bg/a/diana-velcheva-uchitelkata-po-angliyski-s-nestandartni-metodi-na-prepodavane
https://www.bnt.bg/bg/a/diana-velcheva-uchitelkata-po-angliyski-s-nestandartni-metodi-na-prepodavane
https://www.bnt.bg/bg/a/diana-velcheva-uchitelkata-po-angliyski-s-nestandartni-metodi-na-prepodavane


     Българска 
Национална  

телевизия 
Предаване „Българското 

образование и белите лястовици 
в него“ в рубриката „Малки 

истории“ по БНТ 1 от 21 април 
2018 в което Теодосий Теодосиев, 

Мария Касимова, Светлозар 
Желев и водещата Ирен Леви я 

наричат една от белите 
лястовици в българското 

образование 
линк: 

https://www.bnt.bg/bg/a/blgarskoto-
obrazovanie-i-belite-lyastovitsi-v-

nego 
 
 
 

https://www.bnt.bg/bg/a/blgarskoto-obrazovanie-i-belite-lyastovitsi-v-nego
https://www.bnt.bg/bg/a/blgarskoto-obrazovanie-i-belite-lyastovitsi-v-nego
https://www.bnt.bg/bg/a/blgarskoto-obrazovanie-i-belite-lyastovitsi-v-nego


     Българска 
Национална  

телевизия 
Предаване „Българското 

образование и белите 
лястовици в него“ в 

рубриката „Малки истории“ 
по БНТ 1 от 21 април 2018 г, в 
което Теодосий Теодосиев, 
Мария Касимова, Светлозар 

Желев и водеюата Ирен Леви 
наричат Диана Велчева една 

от белите лястовици в 
българското образование  

https://www.bnt.bg/bg/a/blgars
koto-obrazovanie-i-belite-

lyastovitsi-v-nego 
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             Дейности: 

 
Организатор на чуждоезикови 
фестивали в ЧСУ „Мечтатели“ 



     Дейности: 

Пиесата със сценарий и режисура на 
Диана Велчева „Сън в лятна нощ“ по 
мотиви на Шекспир, бе поставена в 

Куклен театър Варна, май 2017 г. 



          Дейности: 

Пиесата със сценарий и режисура 
на Диана Велчева „Сън в лятна 
нощ“ по мотиви на Шекспир, бе 

поставена в Куклен театър Варна, 
май 2017 г. 

 



          Дейности: 

 
Учениците от 4 клас изпълняват 

„Хубава си, моя горо“ на 
английски език  с автор на 

адаптацията Диана Велчева пред 
гост- лектора от Кеймбридж г-н 

Питър Холи, гостувал в ЧСУ 
„Мечтатели“ на 14.02.2017 г. 

 



          Дейности: 

Интердисциплинарно, проектно-
базирано обучение в часовете  

 



          Дейности: 

Интердисциплинарно, проектно-
базирано обучение в часовете  

 



          Дейности: 

 
Успешно провеждане на 

сертификатните изпити на Кеймбридж, 
Великобритания, на територията на 

ЧСУ „Мечтатели“, Варна, като 
подготвителен център на Кеймбридж. 
На снимката:Диана Велчева, ученици 
от изпитите в ЧСУ „Мечтатели“ и г-н 
Дениъл Колоковски, преподавател в 

университета Кеймбридж. 
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