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1. Общи сведения

Име Фамилия:Николай Панчев

Гражданство: България

Дата на раждане: 03.02.1985 г.

Образование: Висше; магистър

Диплома №:1743/VII.1993г. ПУ „Паисий Хилендарски“ - филиал Смолян

Дата на завършване: 2009 г.

Специалност: НУПЧЕ

 трудов стаж: Дати : от 09.2012 год. до 09.2013 год.

 Име и адрес на работодателя: ОУ “Тодор Каблешков” , гр. Пловдив, кв. Прослав

 Заемана длъжност: Възпитател начален етап на образование – ПИГ

 Дати : От 09.2013 год. до момента
 Име и адрес на работодателя: СУ “Любен Каравелов” , гр.Пловдив

 Педагогически стаж : 6 години

 Педагогически стаж в текущото учебно заведение: 5 години



2. Философия на преподаване:
/според длъжностната характеристика - разгледайте новите длъжностни характеристики/

Ако мислиш десет години напред засади дърво,ако мислиш сто години напред 
– образовай хора.

Работата ми е динамична и изпълнена с всекидневни предизвикателства.

За мен от най-голямо значение е да възпитам у учениците знание, честност, 
доброта, взаимопомощ, разбиране, търпение и обич.

Най-голямото удовлетворение за мен е ,че давам на децата първите стъпки към 
тяхната стълбичка в живота. Тогава си отговарям на въпроса: - “Защо , за бога, 
станах учител?”



Компетенции

Умея да създавам и поддържам благоприятна атмосфера, която
допринася и стимулира добър психологически климат, коректни
взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество. Тези
умения са ми от полза по време на учебния процес, при работата ми с 
учениците, в колектива на работното ми място и извън него.

За мен социалната, личностната и комуникативна компетентност са
най-важни, не само в работата , но и във всекидневието. Живеем в свят 
на технологии и  достъпна информация. 

Важно е да научим децата как да са „хора“ - добронамерени, 
състрадателни, любознателни. Да създадем условия за мотивация и 
амбиция за успех. Стремеж към динамика и развитие.

Очаквам от моите ученици ангажираност, уважение и толерантност към 
учебния процес и заобикалящата ги действителност.

„Трябва да се учим не за училището, а за живота.“-
Латинска пословица



ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ



ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ



Дипломи:



3. Квалификации и сертификати:



2016/2017г.

















2017/2018г.



2018/2019г.

















4. Отговорности на учителя

* Планиране и подготовка на учебния процес
* Провеждане на обучение по съответните предмети
* Използване на подходящи образователни стратегии,методи и техники,които:

- Дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация
- Отговарят на различни образователни потребности на учениците
- Мотивират учениците и стимулират личностното им развитие
- Реализират вътрешно-предметни и междупредметни връзки
* Изграждане на общи знания,умения,отношения и ценности във всяка 

ученическа възраст и чрез всеки учебен предмет
* Формиране на положителни нагласи към ученето като ценност и изграждане 
на стратегии за активно и самостоятелно учене и за учене през целия живот
* Формиране у учениците разбирането за ученето като съзнателно 
усилие,изискващо организираност,самодисциплина и възпитаване в 
самостоятелност и поемане на отговорност за собственото им учене,действия и 
поведение
* Диагностика,оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на 
учебния процес
* Опазване живота и здравето на учениците



5. Научно - методическа дейност



Учебна, 

справочна 

литература по 

предмета и 

нагледни 

средства, 

използвани от 

учителя и от 

учениците

Използвани 

образователни 

технологии и 

интерактивни 

техники



Учебна, справочна литература по предмета и нагледни средства, 
използвани от учителя и от учениците

 учебно-методическата 
литература е съобразена с ДОС, 
УУП, УП 1-4 клас, Стратегията за 
развитие на училището, 
възрастта и индивидуалните 
потребности и интереси на 
учениците

 електронни учебници 

„Мозабук“, „Уча се“

 собствени електронни ресурси/ 
презентации, приложения и др. /

https://ucha.se/profile/
https://ucha.se/profile/
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Anubis-Bulvest-Reader/Anubis-Bulvest Reader.exe
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Anubis-Bulvest-Reader/Anubis-Bulvest Reader.exe
https://ucha.se/profile/
https://ucha.se/profile/


Използвани образователни технологии и 
интерактивни техники

 Много добро владеене на офис пакет-програма за обработка на 
текст - Word,електронна таблица- Excel, офис пакет- Power point

 Работа с електронен дневник.

 Облачни технологии.

 Работа със SCRATCH 2

 Работа с мултимедийна дъска и мултимедийно устройство

 Владеене на електронно устройство - Microbit



УЧЕНИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

Проект на 4 а клас – Дизайнери 

Творчески проекти, рисунки, изложби и др.



УЧЕНИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ



УЧЕНИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

3D изпъкнали изображения на цветя
и картичка за 8-ми март



УЧЕНИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

„Във фермата“
тема в занимания
по интереси /ИИ/

4 а клас
Рисунка на Емо и 
Мими

Изненада от 4а клас по повод
раждането на сина ми Симеон



УЧЕНИЧЕСКИ ИЗРАБОТККИ : РАБОТА С ГЛИНА 

Изработка на Паола 3 а клас Изработка на 
Ванеса Георгиева 4 а клас

Изработка на 
Ванеса Атанасова 3 а клас



Коледна изненада 4 а клас



РЕКЛАМНИ ПРОЕКТИ



ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИТЕ

                 ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I,II  и III  КЛАС 

СКАЛИ СИМВОЛИ 

Отличен 

Ученикът постига напълно очакваните резултати от 

учебните програми. В знанията няма пропуски. 

Усвоени са всички нови понятия и ученикът ги 

използва успешно. Притежава необходимите 

компетентностите и може да ги прилага 

самостоятелно при решаване на учебни задачи в 

различни ситуации. Действията му са целенасочени 

и водят до краен резултат 

 

 

 

 

Много добър 

    Ученикът постига с малки изключения 

очакваните резултати от учебните програми. В 

знанията има незначителни пропуски.  Усвоени са 

новите понятия и повечето от тях се използват 

правилно. Демонстрира придобитите 

компетентности при решаване на учебни задачи в 

познати ситуации, а нерядко – и в ситуации, които 

не са изучавани в клас, макар това да става с 

известна неувереност. Действията му са 

целенасочени и водят до краен резултат, който 

извън рамките на изучените ситуации може да не е 

съвсем точен                              

 

 

 

 

добър  Ученикът постига предобладаващата част от 

очакваните резултати от учебните 

програми. Демонстрира знания и умения с малки 

пропуски и успешно се справя в познати 

ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането 

на знанията и уменията си в непознати 

ситуации. Усвоени са преобладаващата част от 

новите понятия. Действията му съдържат 

неточности, но в рамките на изученото водят до 

краен резултат;        

 

 

Среден 

Притежава малка част от компетентностите в 

съответствие с учебната програма. Усвоени са само 

някои от новите понятия.  Може да ги прилага с 

пропуски и грешки в задоволителна степен в твърде 

ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас 

ситуации. Действията му съдържат недостатъци и 

рядко водят до краен резултат; 

  

слаб  Ученикът не постига очакваните резултати от 

учебните програми, заложени като 

прагова стойност за успешност и зададени чрез 

степента на позитивен измерител „среден“ 

 

 
 

Точки 19  - 20 16  - 18 10  - 15 5  - 9 До   4

Оценка 6 5 4 3 2

Скала за приравняване на точките към оценки



ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Родители:

oЧрез анкети

o Лични срещи с родители в училище

o Родителски срещи

o Чрез електронна комуникация

Ученици:

o С фронтални въпроси към края на часа

o Проверка

o Консултации

oРабота с помагала и материали към съответната тема



Резултати от педагогическата дейност

Резултати от изпити на ученици
входно - изходни нива   



Участие и класиране на олимпиади, 

състезания и конкурси

Резултати от Национално външно оценяване 

и Държавни зрелостни изпити по БЕЛ

Реализация на ученици (постъпили във ВУЗ, 
реализация по дисциплина)

2016/2017г.

2016/2017г.

2016/2017г

2017/2018г

2017/2018г 2018/2019г

2018/2019г

2018/2019г2017/2018г



Обобщение на опита

опит тема обхват резултат

Открити уроци Приказка за Цар Симеон 1 час Отлично 
представяне

Споделени добри 
практики

Участия в проекти

Извънкласни 
дейности

Национална седмица на 
четенето, Ден на 
приятелството, Ден на 
отворените врати ;„Розова 
тениска“ 
,Екскурзии,Театри,Работа с 
читалище „Назъм Хикмет“, 
Пленери, Музеи

Целогодиш-
но

Голям процент от 
учениците ни 
посещават 
библиотеката и 
ходят на курсовете 
организирани от 
читалището

Публикации
/включително в интернет/



2017-2018 год.     Открит урок на тема: „Приказка за цар Симеон“ (PDF формат)

СИМЕОН 
ВЕЛИКИ



2017-2018 год.     Открит урок на тема: „Приказка за цар Симеон“

За първи път изнесен урок и с 
присъствие на родители

За първи път изнесен 
урок в „Занимания по 
интереси“



Работа в качеството на втори учител

2016/17-учител НЕОО, ДЦО-ПИГ – втори клас

2017/18- учител НЕОО, ДЦО-ПИГ – трети клас

2018/19 –учител НЕОО, ДЦО-ПИГ – четвърти клас



Презентации на различни уроци:

Най – известната дата и 
ден, която никой

човек  няма да забрави.

Да се запознаем с някои 
факти, легенди и 
сказания и да разберем 
дали тази дата е само 
мит или наистина 
трябва да се страхуваме 
от нея.



Презентации на различни уроци:

1

Ханс Кристиан Андерсен —
,,Животът ми като приказка…”

Николай Панчев

Курс III НУПЧЕ фак.No:040902

Пейо Крачолов Яворов

Казвам се Николай Панчев учител ДЦО  - 4 клас в СУ „Любен Каравелов“ - гр. Пловдив

Изпращам  моята идея, която разработих за обучителна програма 1 - проведена в Пловдив 
на 16.02.2019 год.  с  ръководител  Румяна Танкова.

Разработил съм съчинение на текст по серия от картинки.

Представил съм домашната си работа презентационно, като след всяка картинка следва 
съответната текстова част към нея. На втория слайд съм поместил ключовите думи и 
изрази с които детето може да си помага.

Идеята е ученикът сам да създаде своя текст по зададените изображения и опорни думи 
за ориентир, но и да види примерен вариант на текст, който е създаден от учител.

В третия слайд съм поместил новите думи и думи със сложен правопис  (от разработения 
текст).

Благодаря за вниманието!



Работа в педагогически колектив, с колегиум или външни звена

Съвместни инициативи с колеги от 
текущото училище-
екскурзии,театри,концерти,литературни
четения,празнувания на рожденни
дни,патронен празник ,край на 
учебната година

Работа
с колегите:
Р.Пандев,П.Робева,П.ХасабалиеваЧ.,Мил
ушева, 
Д.Панайотова,В.Сотирова,Т.Николова,
Н.ТошковаД.,СтояноваБ.,Атанасов,И.Най
денов,Г.Генчева,Хр.Христева,С.Трендафи
лов
В инициативите участва целият клас

Съвместни инициативи с колеги от други 
училища

Съвместни инициативи с неформалния
сектор-Посещения на библиотеката на 
читалище „Назъм Хикмет“,организиране 
на четения на произведения от различни 
автори,срещи с писатели,Пленери по 
изобразително изкуство

В инициативите участва целият клас.

Съвместни инициативи с училищно
настоятелство

Други дейности-Участие в дейността на 
ПЕКК на НЕОО,участие в пилотно 



Съвместни инициативи с колеги от текущото училище – екскурзии

Екскурзия до: 
Калофер, Карлово и 
Сопот

В къщата музей на Христо Ботев 3 а клас

Щрак…селфи



Съвместни инициативи с колеги от текущото училище – екскурзии

Екскурзия до: „Дамасцена“ и 
Щраусовата ферма



Преди концерт

Малкия  хор на ансамбъл „Тракийска младост“ с ръководител  : Д. Дерибеева

Истински професионалисти



Концертни изяви

Благотворителен концерт на СУ „Л. Каравелов“ с ръководител Д. Стоянова



10. Бъдещи планове - описателна част
Изключително важен раздел описващ насоката и пътя, по който вървите.

• Курсове и участие в обучение

• Да продължа да насърчавам творческите способности 
на учениците.

• Работа с иновативни и интерактивни методи на 
преподаване по различните дисциплини на училищно и на 
извънучилищно ниво

• Допълнителни участия в обучения за работа с 
интерактивни дъски

• Допълнителни курсове за  изготвяне на диаграми и 
презентации

• Допълнително курс по компютърно моделиране



11. Приложение

Снимки от проведени мероприятия
и работа в клас

Творчески проекти, рисунки, 
изложби и др.

Екскурзии и концертни изяви



Ден на отворените врати - 4а клас

Подготовка за концерта на училището 3 а 
клас

Пленер в читалище „Назъм Хикмет“-Деца
рисуват с цветни тебешири 4а клас

С писателя Никола Райчев

Снимки от проведени мероприятия и работа в клас



Снимки от проведени мероприятия и работа в клас

Посрещане на Олимпийския огън

Постановка в „Борис Христов“ на пиесата
„Алиса в страната на чудесата“ с Мая Бежанска

Мероприятие:“ Оказване на първа помощ“ в
Международен Пловдивски панаир

Съвместно участие на 2 и 3 клас с читалище
„Назъм Хикмет“; среща с писатели



Урок на тема „Безопасен интернет“  4 клас 
в занимания по интереси 

Нашите красиви певици

Решаваме задачи с интерес и замах

Снимки от проведени мероприятия и работа в клас


