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Раздел 1. Общи сведения 

ПРЕДСТАВЯНЕ 

 “Колко далеч ще стигнеш в живота си зависи 

от това да бъдеш грижлив и внимателен към 

младите, състрадателен към възрастните, 

симпатизиращ на стараещите се и 

толерантен към слабите и силните, защото в 

някой момент от  живота си ще си бил всеки 

един от тях.” 

 - Джордж Вашингтон (Бивш президент на САЩ)  



 

Европейски формат на 

автобиография  
Лична информация 

Собствено (и) име (на) / Фамилия(и) Цветанка Стойчева Захариева 

Адрес ул.Лом 12, с.Благоево, п.к.5178, 

бщ.Стражица, обл.Велико Търново,  

държава РБългария 

Телефон +359 878885231 

Факс 

E-mail zaharieva_1970@abv.bg 

Националност Българка 

Дата на раждане 05.10.1970 



Трудов стаж 

Дати 01.10.2009 г. до настоящия момент  

Заемана длъжност или 

позиция 

Помощник директор по учебната дейност в                                  

СОУ “А.Каралийчев”  гр.Стражица 

Основни дейности и 

отговорности 

-Организиране изпълнението на учебните планове и програми и 

контролиране  на тяхното спазване. 

- Ръководство на учебната дейност на учителите и 

възпитателите и контролиране на организацията на учебния 

процес. 

- Организиране и контролиране на  допълнителната работа на 

учителите с ученици със специфични образователни 

потребности. 

Отговорности: 

-правилно водене и съхранение на учебната и училищната 

документация в съответствие с изискванията на нормативните 

актове. 

-нормалното протичане на учебно-възпитателната дейност 

(осигурени помещения, учебни пособия); 



Дати от 01.09.2008 г.  до 30.09.2009 г. 

Заемана длъжност или 

позиция 

Ръководител компютърен кабинет 

Основни дейности и 

отговорности 

-Провежда и подпомага обучението по информатика и и 

информационни технологии; 

-Диагностицира и предприема действия за отстраняване на възникнали 

технически проблеми с компютрите, комуникационните устройства, 

както и за инсталиране и обновяване на програмното осигуряване; 

Дати Месец декември 1995 г. до  30.08.2008 г.  

Заемана длъжност или 

позиция 

Директор на НУ “Васил Левски” с.Благоево  

Основни дейности и 

отговорности 

организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на училището 

Дати Месец септември 1993 г. до декември 1995 г.  

Заемана длъжност или 

позиция 

Начален учител в НУ “Васил Левски” с.Благоево  

Основни дейности и 

отговорности 

Обучение и възпитание на ученици от начален етап на основното 

образование 

Дати Месец септември 1992 г. до август 1993 г.  

Заемана длъжност или 

позиция 

Начален учител в НУ “Св.св. Кирил и Методий” с.Асеново  

Основни дейности и 

отговорности 

Обучение и възпитание на ученици от начален етап на основното 

образование 



Образование и 

обучение 

 

 

Дати 

Дилома за висше образование                                               

с образователно- квалификационна степен магистър  
От септември 2006 г. до  септември 2008 г. 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Информатик 

Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

Предмети: 

- Информатика, информационни технологии 

Професионални: 

- познания и използване на  мултимедийни системи и 

технологии в образованието 

- Управление и ръководство  на проекти 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

ВТУ “Св.св.Кирил и Методий” гр.Велико Търново 



 

Дати 
Свидетелство за професионална квалификация  
От септември 2007 г. до февруари 2008 г.    

 

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Учител по информатика и информационни технологии 

Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

Общообразователни: 

- Информатика, информационни технологии 

Професионални: 

 - Прилагане на знанията и уменията от областта на методиките 

на обучение по информатика и информационни технологии 

впроцеса на образование и възпитание на 

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

ВТУ “Св.св.Кирил и Методий” гр.Велико Търново 

Център за квалификация 

Ниво по националната 

класификация  

Учител по общообразователна подготовка в средното 

образование (V-XII клас) 



 

 

Дати 

Дилома за висше образование                                           

с образователно- квалификационна степен магистър  
От септември 1988 г. до юли 1992 г.    

Наименование на 

придобитата 

квалификация 

Начален учител 

Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

Общообразователни: 

- български език, математика 

Професионални: 

 - Прилагане на знанията и уменията от областта на методиките 

на обучение в начална училищна степен в процеса на 

образование и възпитание на учениците.  

Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

ВТУ “Св.св.Кирил и Методий” гр.Велико Търново 

Център за квалификация 

Ниво по националната 

класификация  

Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас) 



Лични умения и 

компетенции 

Майчин (и) език (езици) български 

Чужд (и) език (езици) 

Самооценяване Разбиране Разговор Писане 

Европейско ниво (*) Слушане Четене Участие в 

разговор 

Самостоят

елно устно 

изложение 

Руски  

А1 

 
В1 А1 А1 

 

А1 

 

Английски  

А1 
А1 

 



Социални умения и 

компетенции 

 

- много добра работа в екип; 

- добри комуникационни умения; 

- отлична успеваемост в извънредни ситуации. 

Компетенциите са придобити вследствие на работата ми като 

директор, помощник директор и участието ми в проекти. 

Организационни 

умения и компетенции 

 - лидерска позиция; 

 - организаторски опит; 

 - опит в управлението на екипи; 

Компетенциите са придобити вследствие на работата ми като 

директор, помощник директор и участието ми в проекти.  

Технически умения и 

компетенции 

- Опериране със специално оборудване и пакети, свързани с 

информационните технологии 

Компютърни умения и 

компетенции 

- отлично владеене на Microsoft Office (Word, Excel и PowerPoint, 

Internet); 

  - познания по графичен дизайн (Adobe Illustrator, CorelDRAW). 

  Компетенциите са придобити по време на обучение. 

 



Раздел 2. Основни дейности и 

отговорности 

 Организационна дейност 
 Основни функции 

 * Организира изпълнението на учебните планове и програми и 
контролира тяхното спазване. 

 * Организира и контролира изработването и изпълнението на 
седмичното разписание.  

 * Организира и контролира учебно-възпитателната дейност чрез 
посещение в учебни часове на учители за наблюдение организацията 
на учебния час, провеждането на контролни и класни писмени работи, 
тестове, анкети, казуси и т. н. за оценяване ефективността на 
дейността им. 

 * Организира провеждането на изпити (държавни, зрелостни, 
квалификационни, поправителни и приравнителни).  

 * Организира и контролира допълнителната работа на учителите с 
ученици със специфични образователни потребности.  

 * Организиране и участие в разработване и реализиране на проекти 

 



 Отговорности: 
 
 * нормално протичане на учебно-възпитателната дейност  (осигурени 

помещения, учебни пособия); 
 
 * контрола на качеството и ефективността на учебно-възпитателната 

дейност; 
 
 * анализиране на резултатите от проведени тестове, анкети и др., 

отразяващи ефективността на проведените занятия; 
 
 * поддържане и съхранение на документацията, обезпечаваща и 

отчитаща учебно-възпитателна дейност; 
 
 * спазването на седмичното разписание; 
 
 * осигуряване на нормални условия за провеждане на всички видове 

изпити; 
 
 * контрола за стриктното водене и въвеждане на текущите резултати на 

учениците; 
 
 *организиране и провеждане на обществени поръчки и търгове; 
 
 * отчитане на проекти 

 
 

 



 

 Раздел 2. Основни дейности и 

отговорности 
Педагогическа дейност 

 Основни функции 

    * Планиране и подготовка на учебния процес – изготвям тематично  

разпределение на учебното съдържание по учебна програма за ЗИП по 

информационни технологии за II – IV класове 

    * Провеждане на обучение по информационни технологии  

    * Методи на преподаване : 

       - използвам учебни помагала по информационни технологии на издателство 

“Нова звезда” 

       -   работа в компютърен кабинет с решението MultiSeat на HP, базирано на  

операционната система на Microsoft Windows MultiPoint Server 2011  

       -    интерактивни игри 

       -    презентации по отделни теми, в които участват ученици 

       -    тестове и материали от подходящи източници 

      -     интернет 

Отговорности 

През учебната 2012/2013 година преподавам: 

Информационни технологии в II; IIІ и IV класове 

 



 

 Раздел 2. Основни дейности и 

отговорности  

 Научно-методическа дейност 

Методически разработки  

- Програми за ЗИП по информационни 

технологии 

- Тестове за проверка на знанията и критерии 

за оценяване  

- Презентации  

- Разработки на уроци  

- Анализ на резултатите по предмета  



 Научно-методическа дейност 

 Участие в Национално-

практическата 

конференция 

“Училището – желана 

територия на ученика” с 

представяне на 

 Електронно помагало 

по човекът и природа 

за ІІІ клас 



Електронно помагало по 

човекът и природата за ІІІ клас 



Начални слайдове на  презентации на 

уроци, тестове, енциклопедии, галерии. 



Да се учиш – значи да се 

променяш.  

                                Буда 



Научно-методическа дейност 

Квалификационна дейност  

Тема на квалификационната форма 

      Период на    

провеждане                                 

дата, година 

Съдържание на обучението в IV клас 14.06.1996 г. 

Ръководител на компютърни кабинети 26.07.2005 г. 

Делегирани бюджети 19.01.2008 г. 

Входящо ниво по информационни технологии за 6 и 7 клас 26.09.2008 г. 

Възможности за финансиране и разработване на училищни 

проекти 
16.04.2009 г. 

Е.ОН - знание за енергиеята 16.11.2010 г. 

Училище на бъдещето 4.10.2010 г. 



Възможности за финансиране и разработване на успешни 

проекти 
16.04.2012 г. 

Работа със софтуер с нормативно-правни  документи и за 

електронно управление на административната и финансова 

дейност в образователните институции 

8.10.2009 г. 

Съвременни интерактивни средства в обучението 14.10.2009 г. 

придобиване на пета ПКС 21.10.2010 г. 

Интерактивни методи във възпитанието и обучението по 

БДП 
14.12.2010 г. 

Членове на училищна комисия по БДП 14.12.2010 г. 

Обективно-ориентираното програмиране във визуални среди 

в обучението по информатика в ЗП и извънкласните 

дейности в прогимназиален етап 

01.03.2011 г. 

Работа с Microsoft Mishief. Един компютър - много мишки. 13.03.2011 г. 

Организация на педагогическата учебна среда 10.05.2011 г. 



Отчитане на проекти по дейност "Партньорства" по секторна 

програма "Коменски" 
23.06.2011 г. 

Развитие на персонала - Проект "Демократично училище" 23.06.2011 г. 

Разработване на документацията и организация на 

педагогическия процес за деца с допълнителни педагогически 

потребности /СОП/ 

31.10.2011 г. 

ДОИ за учебното съдържание по гражданско образование и 

формиране на обществени и граждански компетентности 
21.01.2012 г. 

Промени в нормативната уредба за възлагане на малки 

обществени поръчки 
26.01.2012 г. 

Директор-учител-деца-общество. Културен шок. Отговорност на 

училищен етаж. 
28.01.2012 г. 

Преглед на последните изменения на нормативната уредба в 

областта на обществените поръчки, в сила от 01.05.2012 г. 

Практически насоки при попълване и изпращане на документи 

за публикуване в РОП. 

14.07.2012 г. 

Оценяване на образователните потребности и  работа с деца и 

ученици със СОП 07.09.2012 г. 



Част ІІ.  

 Приложения 
Сертификати и удостоверения 



Сертификати и удостоверения 



Сертификати и удостоверения 



Сертификати и удостоверения 



Сертификати и удостоверения 



Сертификати и удостоверения 



ПРОЕКТИ 

Изготвяне на 

проект за 

емблема на 

училището 

 2008 год. 



ПРОЕКТИ 

 Проект Коменски 

“Магическата сила 

на водата и 

растенията”  



Проект Коменски “Магическата сила на 

водата и растенията” 



 

Проект Коменски “Осъзнали културните си корени, 
градим многоцветна Европа”  



Проект Коменски “Осъзнали културните 

си корени, градим многоцветна Европа” 

 



ПРОЕКТИ 

 Проект „Интеграция без граници” 

 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със 

специални образователни потребности” 



 

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА 

ЕДИН ДЕН ! 2012 г. 



Раздел 3. Личен план на развитие 

 
 ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

• Познаване и прилагане на методиката на работа и нормативните 

изисквания  

• Поддържане на професионалната компетентност и адаптиране на 

модерни методи и похвати  

 МОТИВАЦИЯ ЗА РАБОТА  

• Интерес и ангажираност към изпълняваната работа  

• Готовност за поемане на допълнителни отговорности 

• Последователност в преодоляване на трудностите  

 КАЧЕСТВО НА РАБОТА  

• Положително отношение към целевата група и умение за работа с 

нея  

• Качество на отчетните документи  



 

Портфолиото е отворено и подлежи 

на актуализация.  

„ Трябва да бъдеш много търпелив. Ще те гледам с крайчеца на окото и 

ти няма да казваш нищо. Езикът е извор на недоразумения“  

„Много по-мъчно е да съдиш сам себе си, отколкото да съдиш другите. 

Ако можеш да съдиш себе си правилно, значи ти си истински мъдрец“ 

 

Любими цитати от „Малкият Принц”  

 

„Това е въпрос на дисциплина - каза ми по-късно малкия 

принц. - Когато се приготвиш сутрин, трябва да се 

погрижиш и за планетата.“ 

„Ти ставаш отговорен завинаги за това, което си опитомил.“ 


