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1. Общи сведения: 

 
Име, презиме, фамилия Елена Ангелова Цветкова 

 

Длъжност в училището за 

настоящата учебна година 

Старши учител, подготвителна група 

Телефон: 

e-mail:  

Уеб-сайт:  

Фейсбук: 

0878 751 940 

e.tzvetkova@abv.bg 

https://pdg-parvomai.webnode.com/ 

https://www.facebook.com/etsvetkova3 

https://www.facebook.com/detskagradina01 

 

Година на раждане, месторождение 1959г, гр. Първомай 

 

Гражданство  България 

 

Дата, година на постъпване в ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“ гр. 

Първомай 

 

15.09.2003г. 

Учебни предмети, по които 

преподава и класове, в които работи 

през настоящата учебна година 

Подготвителна група 

Направления: Български език и литература, 

Околен свят, Математика, Музика, 

Конструиране и технологии, Изобразително 

изкуство, Физическа култура  

 

Общ трудов стаж:  40  години 

 

Педагогически стаж:  39 години  

           

Образование по последна 

диплома/свидетелство/допълнителна 

квалификация/преквалификация 

 

Образователно-квалификационна степен – 

професионален бакалавър  

Документ – диплома № 3904/1980г.  

ПИДУ “Анастасия Тошева”, гр. Ст. Загора 

Специалност – детска учителка 

Предучилищна педагогика 

 

Професионално – квалификационна 

степен  

 

5-то ПКС  

Година на придобиване на квалификация – 

2018г. 

Диплома № 28468 

Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“, гр. София 

 

Владеене на чужди езици 

 

Руски език – средно ниво 
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Дигитални умения 

 

Windows; Internet 

 

2. Педагогически стаж: 
            

№ 

по 

ред 

 

длъжност 

 

период 

 

Училище / детска градина 

1 Учител – 

подготвителна група 

15.09.2003г. – до момента ОУ „Св.св. Кирил и Методии“,  

гр. Първомай 

2 Детска учителка 01.09.1997г. – 15.09.2003г. ОДЗ „Осми март“,  

гр. Първомай 

3 Детска учителка 01.09.1990г. – 31.08.1997г. ОУ „Св.св. Кирил и Методии“, 

гр. Първомай 

4 Детска учителка 01.11.1981г. – 01.09.1990г. НУ „Паисий Хилендарски“,  

гр. Първомай 

5 Детска учителка 26.05.1981г. – 31.10.1981г. Целодневна детска градина 

„Пролет“, гр. Първомай 

6 Детска учителка 01.11.1980г. – 31.12.1980г. Целодневна детска градина 

„Пролет“, кв. Дебър 

7 Детска учителка 04.08.1980г. – 30.10.1980г. Целодневна детска градина 

„Пролет“, кв. Дебър 

8 Нередовна детска 

учителка 

01.07.1978г. – 29.08.1978г. Целодневна детска градина,                       

с. Виница 

 

3. Извънкласна дейност: 
 

1 Проекти  Национална програма „Развитие на системата на 

предучилищното възпитание“ 

2 Други  

 
 

 

4.  Други умения, придобити при неформално и 

информално образование: 
 

№ 

по 

ред 

 

Удостоверение, сертификат 

 

Приложение 

1 Удостоверение за участие в 

курс на тема „Организация на 

образователния процес“. 
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2 Сертификат за участие в 

практически семинар на тема 

„Превенция на ранното 

отпадане от училище“. 

 
3 Удостоверение за участие в 

квалификационен курс на 

тема „Акценти в ДОС за 

приобщаващо образование. 

Подкрепа за равен достъп до 

качествено образование и за 

развитие на потенциала на 

всяко дете“. 

 
4 Сертификат за преминал 

обучение на тема 

„Мултимедийни 

образователни технологии“. 

 
5 Сертификат за участие в 

тренинг-семинар на тема 

"Управление на стреса и 

времето в работата в 

училище". 

 
6 Удостоверение за 

повишаване на 

квалификацията – курс по 

„Методика на обучението на 

децата и учениците по БДП в 

детската градина“. 
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7 Удостоверение за завършено 

обучение "Базови и 

специфични компютърни 

умения". 

 
8 Удостоверение за завършено 

обучение "Педагогическо 

взаимодействие между 

обектите и субектите в 

образователната система". 

 
9 Сертификат за участие в 

практически семинар на тема 

"Интерактивно обучение, 

като иновационен подход в 

образованието". 
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5. Философия на преподаване:  
 

Децата трябва да се учат и развиват потребностите си. Образованието е 

процес, продължаващ цял живот. Учителят не само учи учениците, но 

учи и себе си. Учителската работа е творческа. Непрекъснато работя 

върху: 
 

-  Създаване на подходяща атмосфера, психичен комфорт, при които 

детето желае да учи и се чувства приятно.   

-  Развиване умения за размисъл, логическо мислене, умения за 

анализиране. 

-  Развиване на уменията и умножаване на знанията.  

-  Любов към знанието и ученето.  

-  Развиване на езикова и математическа грамотност и придобиване на 

практически умения. 

-  Развиване на личностни и нравствени качества. 

-  Осигуряване качествена информация на родителите. 
-  Свободно изявяване на творческата енергия и личностна изява. 

-  Предразполагане на децата сами да искат да търсят знанието.  

-  Насърчаване всяка проява на оригиналност и самостоятелност в 

разсъжденията и творчеството.  

- Поощряване на инициативността. 
 

Цитат: „И няма, няма радост, като тая – да хванеш за ръка едно дете, да 

му дадеш това, което знаеш, в живота с трепет да го въведеш!“ 

  

6.  Тържества - приложения със снимков материал: 
 

Златокоса есен: 
 

    
 

Ден на християнското семейство: 
 

        



~ (Портфолио: Елена Ангелова Цветкова) 

 

7 

 

 

Коледа е пак дошла: 
 

   
 

    
 

Род и родина: 
 

   
 

С обич за мама: 
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Весел светофар: 
 

            
 

 

Великденски празници: 
 

   
 

 

Довиждане детска градина, здравей 1-ви клас: 
 

  
 

 
 

7. Други мероприятия и инициативи – приложения 

със статии и линкове 
 

• Обогатяване на материалната база – откриване на детска площадка: 
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Линк към статията: http://www.haskovo.net/news/200512/S-plosthadka-za-igri-zaradvaha-

preduchilisthna-grupa 

 

• Спектакъл посветен на Великден: 
 

 
Линк към статията: http://www.parvomai.net/news/154928/khlapeta-predstavikha-spektakl-

posveten-na-velikden 
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•  Нестандартно отбелязване на Никулден: 

 
Линк към статията: http://www.parvomai.net/news/118159/Nestandartno-otbelyazahme-

tazgodishniya-Nikulden 

  

 
 
Други документи, доказващи 

дейности по предмет 

Опис по папки и места за откриване - 

линкове 

Сайт  https://pdg-parvomai.webnode.com/ 

 
Фейсбук https://www.facebook.com/detskagradina01 

 
Дискове, албуми – видео и 

снимки 

Личен архив 

 

 

8.  Бъдещи планове – описателна част:  
 

• Да бъда в крак с новото време. 
 

• Да предавам своя опит на бъдещото поколение 

  учители, които са около мен. 

 

• Да оправдая очакванията на деца и родители. 

 

• Да продължа квалификационното си усъвършенстване. 
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9.  Самооценка 
 

• Аз обичам своята професия! А да обичаш работата 

              си е привилегия и благословия! 

 

• Всеки нов ден в подготвителната група за мен е едно ново 

                          предизвикателство. 

 

•  Постиженията на децата от подготвителната група са моето   

               удовлетворение. 

 

•  Успехите на най-добрите са моята гордост. 

•  Детската обич и признателност ме даряват с усмивка: 

 

 

 
 

 
 

 

 


