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Резюме:

Име, презиме, фамилия -Цветана Върбанова    

Ангелова
2.Дата на раждане…………………13.08.1957 год.

3.Гражданство……………….Република България

4.Месторабота……..НУ”Отец Паисий”- гр. Плевен

5.Длъжност………………………Старши учител

6.Образование……………………………….висше

7.Ниво национална квалификация………магистър

8.Специалност……..Начална училищна педагогика

9. Педагогически стаж………………….34 години
10.Електронен адрес………………….. cvetanka_ang@abv.bg

11.Допълнителна информация……… омъжена с две деца

mailto:адрес-cvetanka_ang@abv.bg


Образование и квалификация:

1.   Диплома за завършен Институт за Начална и детска                

педагогика-Плевен-1978 год.

2.   Диплома за завършено висше образование в Софийски 

университет “Климент Охридски”-Факултет по Начална 

педагогика със специалност- Бит и техника

3. Удостоверение за придобит Втори клас квалификация -

1994 год.

4. Сертификат от Програма “Стъпка по стъпка”-1997 год.

5. Сертификат от Програма “Стъпка по стъпка” 1998 год.

6. Сертификат от Програма “Стъпка по стъпка” за ІІІ клас 

на НУ

7. Сертификат от Програма “Стъпка по стъпка” за 

четвърти клас на НУ



8.Сертификат за завършен курс на обучение-Формиране

на предприемачески умения в начален етап на българските училища-

Национална програма “Квалификация”-2012 год. 

9.  Сертификат за завършен курс ”Интерактивни методи в 

образованието” Фондация Европартньори-08.09.2005 год.

10.  Сертификат за завършен курс”Интерактивни методи в 

образованието” Фондация Европартньори-09.10.2005 год.

11. Сертификат за участие в практически семинарна 

тема:”Интердисциплинарно проектно-ориентирано  обучение в 

началното училище”-РААБЕ-2011 год.

12.    Удостоверение  за завършено обучение на тема” Груповата работа в 

училище”-2006 год.



13. Удостоверение за завършено обучение на тема: 

“Базови и специфични компютърни умения на начални 

учители” - 2006 год.

14. Удостоверение от Технически университет – София 

за  завършено обучение по Методика на обучението по 

БДП  за 1- 4 клас-2004 год.

15. Удостоверение за завършено обучение на    тема: 

”Специфични затруднения на способността за учене”



Философия
В състава на думата ОБРАЗОВАНИЕ

аз откривам три много важни за мен думи:

ОБРАЗ - Учителят трябва да има свой специфичен 

образ, с който да възпитава красота и прецизност, 

скромност и увереност.

ЗОВ - Зовът не само за образование, израстване и 

усъвършенстване, а и за все по-добро възпитание в 

онези уж остарели морални ценности, без които, 

според мен, животът на детето ще е по-труден.

НИЕ - Учителят е една част от общото цяло -

детето, семейството, обществото. 



Да бъде възпитател е граждански дълг на всеки 
член на обществото, но това е задължително за учителя. 

Образованието и възпитанието са двете страни на 

монетата, с която се заплаща израстването на децата. 

Те трябва да вървят заедно, да не доминира нито едно от 

двете, защото хармонично развитата личност, каквито 

искам да са моите ученици, е сбор от знания, умения и 

поведение.

Моята отговорност е изключителна. Аз 

проектирам пътя, по който ще тръгнат моите деца, 

виждам ги в перспектива, далеч във времето и се стремя 

утрешния ден да “живеят в дом, изграден от яки основи, 

градени камъче по камъче в началното училище с моя 

помощ.”



Знам, че учителят не може да постигне нищо сам, ако

не върви ръка за ръка с учениците, с техните проблеми и мечти. 

Родителите приемат децата си като единствени, уникални и 

неповторими. Те са първите учители на децата и затова 

партньорството с тях е задължително, и доминира  в моята работа. 

Стремя се да ги накарам да приемат децата си като най-големия  дар 

от Бога, да ги обичат и се грижат за тях, но не и като продължение на 

техните мисли,  мечти и интереси, защото децата  имат свои 

собствени.

Приоритетите на  моята работа  са : създаване на мобилни , 

мислещи, анализиращи личности, които използват по най-

демократичен начин познанията си, прилагат ги на практика, поемат 

рискове, използват силните си страни, правят избор, изказват мнение, 

споделят, отстояват правата си.

Това постигам най-вече с индивидуалния  подход, който 

прилагам в уроците си,интерактивни методи на преподаване, 

използване на технологичните средства като помощ в работата,
утринните срещи, работата по групи и в центрове, партньорство със семейството.



Веднъж учителят Буда трябвало да изпита своите ученици. 
Капнал една капка мастило върху бял лист и ги попитал какво 

виждат. Един казал ”петно”, друг “цапаница”, трети “капка мастило”. 

Тогава Учителят се разплакал.На въпроса” Защо плачеш, учителю?”, 

той отвърнал през сълзи:”Плача, защото никой от вас не видя белия 

лист…” 

Аз искам децата ми да видят “белия лист.”

В своята работа се стремя да накарам децата да вникнат “по-

широко” в света, по-позитивно, по-глобално, да мислят логично, да 

поемат рискове.Въпреки дългия ми стаж, не се опирам само на минали 

навици и начин на преподаване, а умело използвам придобития опит. 

Във връзка с главоломното развитие на технологиите написаното в 

учебниците вече е недостатъчно и дори остаряло. Стремя се да давам 

актуални и по- обширни знания на децата, да ги направя част от това 

съвременно технологично време. В уроците си използвам актуална 

информация, презентации, филми, интернет, дискусии,  разработване 

на проекти.



Винаги търся начин да  внушавам на децата  любов 
към всички живи същества- хората около тях, животните, 

растенията. Отделям голямо внимание на екологичното 

възпитание на децата, търсим красивото навсякъде около 

нас, в стаята, която сами сме изградили, във външния си вид, 

във вещите , с които си служим, във взаимоотношенията по 

между си. Знам, че за да изградят отговорно съзнание, децата 

трябва да имат логична мисъл,  позитивни чувства и добри 

дела.

Моите деца са моите учители. Аз непрекъснато се 

оглеждам в техните очи. Те живеят в друго време, затова от 

мен се иска само да ги обичам, разбирам и помагам, да ги 

подготвя за предизвикателствата на “големия” живот, да ги 

накарам да обичат и прощават, да следват своите мечти.

Цветанка Ангелова



Области на професионално развитие

В досегашната ми работа-34 години, от които 14 по програма 

“Стъпка по стъпка” , аз изградих умения за интерактивно преподаване, 

използване на игрови похвати, умения за общуване, социални контакти 

и увереност в собствените сили на всяко едно дете. Най-важен е 

индивидуалният подход, защото най-важно е детето-то е в центъра на 

голямата пирамида, заради неговото израстване и усъвършенстване са 

общите усилия на родители, учители и общественост.

Всяко дете е една вселена, за да отключиш мисли и емоции, 

трябва да проникнеш в тази лична територия и да намериш най-лекия 

път да накараш детето да открие неподозирани възможности.

Осъзнавам своята отговорност  да осигуря за всяко дете 

интелектуално стимулираща и подпомагаща в  емоционално отношение 

околна среда. Нашата класна стая   е изградена с много любов , труд и 

активната помощ на родителите. Тук се чувствам у дома си, тук 

живея, тук работя. Тя е функционална и мобилна, дава възможности 

за работа по групи и центрове, уютна, свежа и с “говорещи стени”. 





Денят ни започва със среща на децата. Седнали в кръг, рамо 

до рамо, те усещат по-добре че са едно цяло, един екип от различни деца, 

които имат една цел. Тук те споделят проблемите  и мечтите си, 

намират подкрепа от приятел, научават се да общуват.



Работата по групи дава 

възможност на децата да 

показват силните си страни, 

да си помагат взаимно , да 

учат по-бързо и изпитват 

удоволствие от постигнатите 

резултати.



Работата в Център дава 

възможност учениците да се 

чувстват  значими, да изразяват 

пълно своите интереси и 

възможности, да показват най-

силните си страни, да се чувстват 

ръководители.



Резултатите от постигнатия 

труд

са най –добрият стимул на 

едно дете да продължи напред, 

да се чувства удовлетворено и 

гордо от постигнатото.



Родителите са чести  

и желани помощници

в клас. Присъствието 

на семейството и 

близките им в 

часовете като 

партньори прави 

децата по-сигурни и 

спокойни.



Децата трябва да изпитват удоволствие от присъствието си в 

училище, да са щастливи, затова  в часовете, в междучасията и   

спортните  мероприятия  се стремя да им е забавно.



Резултатите

от нашата работа 

стават достояние 

на 

обществеността 

посредством 

медиите.

Екологичното възпитание е  

доста застъпено в моята 

практика. То ще намери 

продължение в работата ми по 

проект “Успех” на 

тема:”Градинарско студио”



Обичаме природата. Девизът ни е: “Опознай Родината, за да я 

обикнеш!”, затова често пътуваме на учебни екскурзии и зелени училища.



Когато бях по-млада и свободна, въображението ми не знаеше 

граници. Исках да променя света. Но сега разбрах, че светът няма да се 

промени и затова реших да променям само себе си.

Човек се учи докато е жив, затова и аз ще продължавам да се уча от 

близките си, от колегите, от родителите и децата си, от самия живот и 

най-вече от грешките си. Ще усъвършенствам уменията си за работа с 

новите технологии, ще използвам нови методи на преподаване, за да могат 

децата лесно, непринудено и с лекота да научават новото,да изразяват най-

добре себе си, а Началното училище да остане  най-приятният спомен от 

детството. Винаги ще казвам на децата:

Обичам всичките си ученици.

Бдя над тях от зори до мрак.

Искам те да са щастливи.

Чело вдигам гордо, когато побеждават.

Аз вярвам в скритите им сили.

Море от доброта са те за мен.

Винаги създаваха и побеждаваха.

И вечно ще останат в моето сърце!


