
 

АВТОБИОГРАФИЯ
  

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ  

Собствено (и) име (на) / 
Фамилия(и) 

Николина Валентинова Цветкова 

E-mail ntsvetkova@phls.uni-sofia.bg 

ТРУДОВ СТАЖ  

  

Дати 1 март 2011 до сега 

Заемана длъжност или 
позиция 

Главен асистент по английски език 

Основни дейности и 
отговорности 

Преподаване на английски език за общи и специализирани цели, междукултурни взаимодействия, проектна 
терминология. 

Име и адрес на 
работодателя 

Проф. д-р Иван Илчев, 1504 София, бул. "Цар Освободител" 15 

Вид на дейността или 
сферата на работа 

Висше образование 

  

Дати 1 септември 2001 до 1 март 2011 

Заемана длъжност или 
позиция 

Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски” 
Старши асистент по методика на преподаването на английски език    

Основни дейности и 
отговорности 

Продължаваща квалификация на учители по английски, разработване на учебни материали и учебни 
програми, преподаване на английски език 

Име и адрес на 
работодателя 

Проф. д-р Иван Илчев, 1619 София, бул „Цар Борис III” N 224  

Вид на дейността или 
сферата на работа 

Висше образование, продължаващо образование за учители 

      

Дати   септември 1993 – септември 2001 

Заемана длъжност или 
позиция 

  Втора английска гимназия „Томас Джефересън”, София,  учител  

Основни дейности и 
отговорности 

Учител по английски език в гимназиален етап 

Име и адрес на 
работодателя 

 Виолина Попова,  

1379 Sofia, ул. „Пловдив” N 20 

Вид на дейността или 
сферата на работа 

Средно образование 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ  

• Дати 09 юли 2012 г. 

• Наименование на 
придобитата 

квалификация 
ОНС „доктор“ 

• Тема на защитената 
дисертация 

„Развиване на междукултурна комуникативна компетентност в в 8. клас на профилираните училища и 
паралелки (интензивно изучаване)“ 
 



 

• Име и вид на 
обучаващата или 
образователната 

организация 

СУ „Св. Климент Охридски“ 

  

• Дати октомври 2012  – декември 2012 

• Наименование на 
придобитата 

квалификация 
Онлайн модератор на обучителни курсове за учители по английски език (Втора част) 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 
Онлайн обучение – модериране и организация на учебния процес, оценяване при онлайн обучение 

• Име и вид на 
обучаващата или 
образователната 

организация 

Британски съвет Онлайн модератор на обучителни курсове за учители по английски език 

  

• Дати октомври 2010  – декември 2010 

• Наименование на 
придобитата 

квалификация 
Онлайн модератор на обучителни курсове за учители по английски език (Първа част) 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 
Онлайн обучение – модериране и организация на учебния процес, оценяване при онлайн обучение 

• Име и вид на 
обучаващата или 
образователната 

организация 

Британски съвет  

  

• Дати март  2004  – юни 2004 

• Наименование на 
придобитата 

квалификация 
Ръководене на проекти 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

Ръководене на проекти – идентифициране, планиране, изпълнение и оценяване на проекти в сферата на 
образованието 

• Име и вид на 
обучаващата или 
образователната 

организация 

Британски съвет – България 

  

• Дати май 1999 – 1 юни 2002 

• Наименование на 
придобитата 

квалификация 

Съавтор и преподавател в едногодишна дистанционна специализация „Междукултурно образование за 
учители по чужди езици” 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

Култура и комуникация, усвояване на култура, междукултурно обучение, етнографски проучвания, 
преподаване на култура в контекста на чуждоезиковото обучение. 

• Име и вид на 
обучаващата или 
образователната 

организация 

Британски съвет – България 

  



 

• Дати септември 1995 – ноември 1996 

• Наименование на 
придобитата 

квалификация 
Сертификат за напреднали: преподаване на британска култура 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 
Език и социален живот; Медии, Литература и локалност; Етнография и изследвания 

• Име и вид на 
обучаващата или 
образователната 

организация 

Британски съвет - България в сътрудничество с университет „Стратклайд” – Глазгоу, Великобритания 

  

• Дати   1988 – 1993 

• Наименование на 
придобитата 

квалификация 
Специалист по съвременен български език; Учител по български език и литература; Учител по английски език. 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 
Първа специалност – българска филология, втора специалност – английски език 

• Име и вид на 
обучаващата или 
образователната 

организация 

СУ „Св. Климент Охридски” 

• Ниво по националната 
класификация  

Магистър 

  

 ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

  

Майчин (и) език (езици) Български  

  

Чужд (и) език (езици) 1. Английски 
2. Руски 

Самооценяване  Разбиране говорене писане 

Европейско ниво (*)  слушане Четене Участие в 
разговор 

Самостоятелно 
устно изложение 

 

ЕЗИК  
 С2  С2  С2  С2  С2 

   С1  С1  А2  А2  А2 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 
Придобит Cambridge Certificate of Proficiency in English с ниво на постижение „A” 

„  

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ  
• Умения за 

комуникация и 
сътрудничество с хора 
на различна възраст, с 

различен 
професионален статус и 

културен произход  

придобити чрез: 

-професионален опит – като преподавател по английски език в сферата на средното и висшето 
образование и обучител на учители;  
-участие в различни проекти и обучения, фокусирани върху междукултурни взаимодействия.   

  



 

• Организационни 
умения и компетенции  

• Организиране на 
обучителни събития, 

семинари и 
конференции  

 

 

 Умения за управление 
на проекти 

 

- като организатор на член на организационния комитет на международната годишна конференция на 
БАСОПЕД (Варна, 2010)  

- като член на организационния комитет на международната конференция на ICQTE (София, 2010)  

- като организатор на семинари и годишни международни конференции на БАПА (Благоевград, 2007, 2008) 

- като организатор на годишната конференция на БАПА (София, 2008)  

- като Директор на летни училища на Британски съвет – България за учители по английски език през 2002, 
2003, 2004 и на зимно училище на Британски съвет – България за начални учители по английски през 2007; 

 

- като член на екипите на СУ - ФФ, участвали в редица веропейски проекти с фокус върху електронното 
обучение, междукултурността и преподаваенто на знания за ЕС в средното училище (2012-2015) 

- като ръководител на работни групи за ДИУУ по европейски проекти с фокус върху електронното обучение 
(2008- 2011); 

- като ръководител на партньорски проект „Материали и методология за преподаване на английски в начален 
етап” (ДИУУ-СУ – Британски съвет – България) – насочен към разработването и апробирането на обучителен 
пакет за начални учители по английски език (2003 – 2006); 

- като част от екипа, разработил и провел поредица от междукултурни семинари за преодоляването на 
дискриминационни практики в учебните материали и въпроси на културната адаптация при преминаването от 
една култура в друга; 

- като член на екипите на редица проекти, финансирани от Британски съвет, целящи развитието на 
професионалните умения и на уменията за използване на ИКТ на учители по чужд език. 

 

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ  
Windows Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint)  

Internet – email, Web 2.0 tools (blogs, wikis, and other collaborative tools) 

  

ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ИНТЕРЕСИ 
 

 

 •  Междукултурно образование 
•  Електронно и дистанционно обучение  
•  Разработване на материали за изучаване на английски език 
•  Преподаване на специализиран английски език 
•  Преподаване на предмет със средствата на чужд език 



 

Основни публикации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Експертна дейност 
   

   2002 – 2014: Учебници и учебни помагала за изучаване и оценяване по английски език – 2-12. клас – 
самостоятелно и в съавторство. 

 
СТАТИИ И ОБЗОРИ В ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗДАНИЯ 
Tsvetkova, N. 2013. How Intercultural Am I or the European Language Portfolio as a Tool in Intercultural Education. 
In: Language Identity and Culture in language education. Еdited volume of the 20th ICC Annual Conference 2013, 
available at: http://www.icc-languages.eu/index.php/about-us/news/58-2013/165-new-publication. 
 

Catalan, Z., Stoicheva, M. and N. Tsvetkova. 2013. Translating and Mediating between Cultures: The 
Bulgarian Experience within the PICT Project. In: Language Identity and Culture in language education. 
Еdited volume of the 20th ICC Annual Conference 2013, available at: http://www.icc-
languages.eu/index.php/about-us/news/58-2013/165-new-publication 
 

Stoicheva, M., N. Tsvetkova. 2012. The benefits of social networking for tertiary education language programmes for 
non-philology students.  
 “5th edition ICT for Language Learning Conference Proceedings”. Florence, Italy, Libreriauniversitaria. 
 
Tsvetkova, N. 2011. Aspects of Assessing Intercultural Communicative Competence While Studying English at 
Secondary School - Assessment Issues. In: Pejatović, A. Evaluation in Education in the Balkan Countries. Institute for 
Pedagogy and Andragogy Faculty of Philosophy University of Belgrade, pp. 417 – 422. 
 
МОНОГРАФИИ, СТУДИИ И ГЛАВИ ОТ КНИГИ В БЪЛГАРСКИ ИЗДАНИЯ 
Обучителният модул "Хора, места и начини" като средство за развиване на междукултурна комуникативна 
компетентност в интензивното обучение по английски език в 8. клас през очите на експертите. В: Историята, 
която усмихва. С., издателство "Парадигма", 2014, 314-334. 
 
Взаимодействие между езиковите дисциплини при прехода от средно към висше образование. В: Юбилеен 
сборник 60 години Департамент за информация и усъвършенстване на учители. Университетско 
издателство. София 2013. 
 
Stoicheva, M., N. Tsvetkova. 2011. Ways of mainstreaming ICT in foreign language learning and teaching in school 
environment. ARGs (Alternate Reality Games) as utilization of digital technology (Web 2.0 tools). In: Е-learning, 
Distance Education or ... the Education OF 21st Century. Деметра, София. 
 

Kusheva, R., N. Tsvetkova. 2011. Learning in a Digital Environment - Some Challenges. In: Е-learning, 
Distance Education or ... the Education of the 21st Century. Деметра, София. 
 
СТАТИИ И ОБЗОРИ В БЪЛГАРСКИ ИЗДАНИЯ 
Мавродиева, И., М. Стойчева, Н. Цветкова, 2013. Колаборативни онлайн базирани студентски групи 
и създаваен на учебни ресурси,  Списание на софийския университет за образователни 
изследвания, бр. 1, http://journal.e-center.uni-sofia.bg/site/noviyat-broi/ 
 
Чавдарова, А., Р. Пенкова, Н. Цветкова. 2013. Изучаване на езици от зрелостниците – нагласи, 
оценки, перспективи. В: сп. Чуждоезиково обучение, бр. 1. 
 

Цветкова, Н. 2013. Развиване на междукултурна комуникативна компетентност в процеса на 
интензивно обучение по английски в VIII клас [Developing Intercultural Communicative Competence in 
the Process of Intensive English Language Teaching in the 8th Grade]. В: сп. Чуждоезиково обучение, 
бр. 3. 
 
2013 
Участие в еспертна група за Културно-образователна област Чужди езици, по учебен предмет английски 
език. Дейност „Разработване на ДОИ по учебни предмети и по етапи“. 

 
2010 
Участие в експертна група за Културно-образователна област Чужди езици, в етап гимназиален 8-12 клас, 
по учебен предмет английски език. Дейност „Разработване на стандарти за вътрешно оценяване по учебни 
редмети и по етапи“. 

 

http://www.icc-languages.eu/index.php/about-us/news/58-2013/165-new-publication
http://www.icc-languages.eu/index.php/about-us/news/58-2013/165-new-publication
http://www.icc-languages.eu/index.php/about-us/news/58-2013/165-new-publication
http://www.libreriauniversitaria.it/
http://journal.e-center.uni-sofia.bg/site/noviyat-broi/

