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Резюме

Име, презиме, фамилия – Цветанка Иванова Панчева

Дата на раждане – 12 април 1963 г.

Гражданство – българско

Месторабота – НУ „Отец Паисий“ гр. Плевен

Длъжност – старши учител

Образование – висше

Образователно-квалификационна степен – магистър

Специалност – НУП с чужд език (английски)

Общ трудов стаж – 31 години

Педагогически стаж – 29 години

Електронен адрес – pancheva63@gmail.com
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Философия

“…I have come to believe that a great teacher is a great artist and that 

they are as few as there are any other great artists. Teaching might even be 
the greatest of the arts since the medium is the human mind and spirit.”

John Steinbeck

Способността да се учим е най-важната отличителна черта на човешкия 
вид и ние, учителите, имаме изключителния шанс да променим света към 
по-добро чрез образованието.
Не можем просто да обясним на малките ученици колко важно е 
образованието и колко много те ще се нуждаят от него, за да постигнат 
успех в живота си. Децата правят много неща, защото искат да ги 
правят. Те се учат от всичко, което ги заобикаля. Те са естествено 
любопитни, те искат да изследват и откриват. Ако направиш така, че 
учението да им донася задоволство и успех, те ще искат да учат още. 
През тези ранни години у децата се формира отношение към учението, 
което продължава цял живот. Учениците, които получават правилната 
подкрепа и окуражаване, ще бъдат съзидателни, любопитни учащи се 
през целия техен живот.
Затова учителят трябва да използва цялата си професионална 
подготовка, опит, търпение, разбиране и чувствителност, за да направи 
учението една желана дейност в живота на детето. Нека то вярва, че учи 
и се забавлява.
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Добрият учител учи учениците не какво да мислят, а как да мислят и 
окуржава тяхната творческа работа. Той трябва да е стриктен и 
едновременно с това да подпомага и окуражава учениците.Да е 
гъвкав,търпелив, добър,така че те да му се радват, а не да се страхуват 
от него. Да е уверен и да вдъхва увереност и доверие. Да има чувство за 
хумор и добри комуникативни умения и да може да извлече от учениците 
най-добрите им способности и знания за успешно завършване на 
поставените задачи. Той мотивира учениците, като прави уроците 
интересни, обяснява трудните правила разбираемо и достъпно, за да се 
запомни най-важното още в клас. Използва позитивното оценяване, цени 
всяко дете и никое не подценява. Поставя детето в центъра на 
обучението и се отнася към учениците като към идивиди с различни 
способности и потребности.
Като учител по английски език, изпитвам голямо удовлетворение от 
факта, че мога да подпомогна успешната бъдеща реализация на моите 
ученици, която през новия век е свързана с владеенето на чужди езици. 
Не случайно въвеждането на обучението по чужди езици в ранна възраст 
е приоритет в световен мащаб. Отговаряйки на новите реалности и 
европейските стандарти, използвайки съчетаването на конгнитивни и 
комуникативни методи на преподаване, учителят по чужд език има 
възможността да помогне на детето да осъзнае културното многообразие 
на света, в който живеем. С овладяването на знанията по английски език 
се разширява кръгозора на учениците, дава им се възможност да се 
ползват от голямото количество най-разнообразна информация и знания 
за света, разспространени в „огромната библиотека“, наречена 
„Интернет“. 
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Учителят по английски език има реалната възможност да „отвори нов 
прозорец към света“, където учениците могат да общуват със свои 
връстници от далечни краища на света, да  срещнат различно мислене и 
различни култури, което наистина да ги направи „граждани на света“.
Професията на учителя може да бъде изключително трудна и 
изтощителна, но аз знам в сърцето си, че любовта и признанието на 
учениците са най-голямата отплата. Детските очи ти дават силата и 
ентусиазма да продължиш да даваш от себе си.
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Квалификация

1987г. Завършвам висшето си образование /магистър/ 
във ВПИ-Благоевград, Специалност НУП, със 
специализация „Изобразително изкуство”

1993г. Придобивам втора квалификационна степен в 
ЦИУРК – София

1998г. Излиза от печат утвърденото от МОН помагало 
към читанката за трети клас „Обичам да чета” изд. 
„Слово”, на което съм съавтор с Маргарита Цветанова –
зам. Директор на Педагогически колеж – гр. Плевен. 
Същото е част от серия помагала към читанките I-IV клас 
на екип: Елисавета Сергеева, Цветанка Панчева, 
Маргарита Стефанова и Маргарита Цветанова.
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През времето, в което ОУ „Васил Левски” е било базово 
училище на Педагогическия колеж и ВТУ „Св.Св. Кирил и 
Методий” съм била базов начален учител.

2002г. Завършвам задочен курс на обучение за придобиване на 
допълнителна професионална подготовка по специалност НУП и 
чужд език(английски) в Югозападен университет „Неофит 
Рилски” – Благоевград и придобивам професионална 
квалификация – Начален учител по английски език.

2003г. През учебните 2003/2004 и 2004/2005 години работих в 
екип с Джошуа Харви – доброволец от Корпус на мира – САЩ.

2005г. В брой 3 на списание „Чуждоезиково обучение” е 
отпечатана моя статия за работата ми с г-н Харви по програма 
“HELPING HAND”. Продължавам да съм базов учител по 
английски език към педагогически колеж Плевен към ВТУ “Св. 
Св. Кирил и Методий” в ОДЗ „Юнско въстание“.

2005г. От учебната 2005/2006 год. до сега преподавам 
английски език в Езикова център „КОМЛЕД”.
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Области на професионално развитие

Качествено образование
* За да бъде малкият ученик мотивиран и да има положително 
отношение към ученето, използвам широко играта и игровите похвати в 
обучението. Игрите поддържат интереса на децата, внасят емоции и те 
научават повече, без да осъзнават това. Освен ролевите игри и учебният 
театър използвам и специален компютърен софтуер, където изучаването 
на новата лексика и граматика е свързано с разнообразието и 
забавлението.
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* Смятам, че всеки учител трябва да използва новостите на новите 

технологии в образованието. Смятам, че много интересно и желано е 
обучението чрез компютър и интерактивната бяла дъска, които 
използвам редовно – при въвеждане на нова лексика, при обощение, при 
упражнения по граматика и проверка на знанията. Те разнообразяват 
методите на преподаване по английски език и внасят много настроение и 
желание за работа.
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* Тъй като различните ученици имат различни стилове на учене, винаги 
се старая при планирането на уроците да включвам различни задачи, 
съобразени с това. За тази цел използвам и работата по двойки, по 
групи, по проекти, където всеки ученик може да се изяви със своите 
силни страни и да покаже своите знания и умения.
Работата по проект и неговото представяне създава и умения за 
усвояване на компенсаторни стратегии за преодоляване на 
комуникативни проблеми.
Спомага и за овладяване на умения, които учениците могат да приложат 
в реалния живот.
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* Вярвам във формиращото позитивно оценяване и смятам, че всички 
ученици трябва да бъдат оценени за най-доброто, което постигат и 
оценката да играе стимулираща и поощряваща роля. Старая се да 
използвам това при оценяване на моите ученици при различните видове 
изпитване – устно или писмено, групова работа или работа по двойки. 
Поощрението и позитивните коментари също използвам широко в моята 
работа.
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* Поощрявам и използвам участието на учениците в тържества и 
състезания, защото смятам, че те обогатяват техните знания, опит и 
колективен живот, влияят върху положителната мотивация за учене на 
чуждия език.
* Формирането на вътрешна мотивация за учене е много важна за 
ученика. Мотивираното дете може лесно да се разпознае. То остава 
съсредоточено дълго време, показва старание и желание за постигане на 
целите си. То е готово да полага усилия, избира дейност и задача, която 
съдържа предизвикателство. Изпитва задоволство от работата си и се 
радва на това. Не търси бърз, незабавен успех.
Мотивирането на децата за овладяване на знанията за мен е много 
важно, затова използвам в работата си разнообразни методи и похвати, 
които да направят уроците по-интересни – това е включването на песни, 
игри, приказки, кратки стихотворения, интерактивни уроци, 
разрешаване на пъзели, гатанки, използване на интернет и насочване на 
учениците да използват възможностите на интернет при работа по 
проекти на интересни, близки до тях теми: „My home, My flat, My family, 
My favourite actor, My favourite cartoon character, Halloween, …”
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* Смятам, че работата в екип с другите колеги, директора на училището 
и другия персонал в училището създават атмосфера, в която учителят се 
чувства сигурен и уверен в своята работа сред колегите си, също както 
това се случва с учениците в класната стая.
Затова се отнасям с уважение към моите колеги и останалите членове 
на колектива, и ценя тяхното мнение.
Изказвам открито своите виждания по дадени въпроси и давам 
предложения за по-добрата работа на екипа. Радвам се на постиженията 
на всички членове на екипа.
Смятам, че конфликтите са нещо нормално в човешкото общуване, но се 
старая да ги избягвам.

* Не на последно място по важност се нарежда работата с родителите.
Родителите и учителите са партньори, които споделят желанието да 
работят по най-добрия начин за доброто на детето и колкото по-рано те 
разберат това, толкова по-добре.
Затова винаги съм се отзовавала на желанието на родителите за 
разговор, помощ или участие в работата на класа. Защото всички ние 
гледаме в една посока - „Напред!“
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Повишаване на квалификацията

Придобила съм и представям удстоверения и сертификати за:

1. Успешно завършен курс за учители по английски език за всички 
възрасти към Британския съвет – София от 10.10.2011 до 20.12.2011г. 
/TKT Essentials/

2. Сертификат за присъствие на Шеста Национална Конференция на 
Оксфорд за 2012г.

3. Сертификат за участие в семинар на университет Кембридж за 
подготовка на ученици за изпитите Cambridge ESOL – KET/PET Writing & 
Speaking 2011г.

4. Сертификат за участие в семинар на университет Кембридж за 
подготовка на ученици за изпитите Cambridge ESOL – FCE 2011г.

5. Сертификат за присъствие на двадесета годишна международна 
конференция на BETA 2011г.

6. Сертификат за участие в семинар на РААБЕ България 2011г.

7. Удостоверение за успешно преминат курс Специфични затруднения на 
способността за учене – 2010г.
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8. Сертификат за участие в практически семинар на Express Publishing –
04.06.2006г.

9. Сертификат за участие в практически семинар на Express Publishing –
10.05.2007г.

10. Сертификат за участие в практически семинар на Express Publishing –
11.04.2008г.

11. Удостоверение завършен курс – методика на обучението по БДП.

12. Удостоверение завършен курс на обучение „Базови и специфични 
компютърни умения на учители с НУП”

13. Удостоверение за завършено обучение – „Качествено преподаване на 
чужд език”

14. Удостоверение за завършен курс – „Текуща квалификация по АЕ”

15. Сертификат за участие в семинар – „Обща европейска езикова 
рамка”
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