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Общи данни 
Фамилия  

Имe, Презиме, 

Гражданство    

Генчева 

Цветанка Иванова 

България 
Дата на раждане 11.06.1975г. 

Образование 

Диплома №, 

дата на завършване, 

специалност 

Квалификация 

Учителска правоспособност 

Висше 

№ 084419 

1999 година 

История и география 

Магистър 

Професионална  квалификация - учител 

Общ трудов стаж 

Педагогически стаж от ......._ 

Педагогически стаж в текущото 

учебно заведение 

14 години 

2004год. 

13 години 

Име и адрес на текущия 

работодател 

ПТГ „Д-р Никола Василиади“; 

5300, гр. Габрово, ул.“Брянска“3 

www.ptg-gabrovo.com ; e-mail: ptggabrovo@abv.bg  

Личен e-mail: Cgencheva@gmail.com 
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Общи данни 

Заемани длъжности Учител по история и цивилизация,  

Учител по свят и личност  

Професионално- 

квалификационна степен  

Старши учител 

Специализации Българска история 

Квалификации 5 ПКС 

Участие в други 
организационни форми на 
обучение 

 

 Участие в проект "Система за кариерно ориентиране в училищното 

образование" - 2016/2017  по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Наука и 

образование за интелигентен растеж 
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Обучение и квалификационни форми 
1. Дати (период на обучение) 24.03.2014-28.03.2014 г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Национален институт за обучение и квалификация в 
системата на образованието  

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

„Обучение на педагогически специалисти за 
формиране на знания, умения и компетентности за 
работа в интеркултурна среда“ 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Сертификат № КПС-ИКС-3401 

2. Дати (период на обучение) 13-14.06.2014г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Европейски център за иновации, образование, наука и 
култура 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

„Техники за мотивация,чрез резонансни 
взаимоотношения. Социална и емоционална 
интелигентност“ 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Сертификат 
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Обучение и квалификационни форми 
3. Дати (период на обучение) 08.04.2017г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

СУ“Св. Св. Климент Охридски“-Департамент за 
информация и усъвършенстване на учители-гр. София 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Курс на тема: „Организация на образователния процес“ 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Удостоверение  № 6967/19.05.2017г. 

4. Дати (период на обучение) 17.05.2017г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Синдикат на българските  учители гр. София 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

„Образование в мултикултурна среда“ 
 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Удостоверение №14  /18.05.2017г 
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Обучение и квалификационни форми 
5. Дати (период на обучение) 19-21.05.2017г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ТУ Габрово , център за следдипломна квалификация 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Умения за ефективно презентиране 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Удостоверение рег. № 418 от 22.05.2017г. 

6. Дати (период на обучение) 25-28.05.2017г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ТУ Габрово , център за следдипломна квалификация 
 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

„Насилието, агресията и тормоза в училищната среда“ 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Удостоверение рег. № 434 от 29. 05.2017г.  
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Учебни предмети, по които преподавам 

Учебни предмети от общо образование 

История и цивилизация /8-11 клас/ 

Свят и личност /12 клас/  
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Документи за 
придобити умения  
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Участие в програми и проекти 

• Проект ”Европейски стандарти 
при работа с машини и системи с 
цифрово-програмно 
управление” по програма 
„Леонардо да Винчи„ 2010/2011 

 

 

 

• ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Наука и 
образование за интелигентен 
растеж” - проект "Система за 
кариерно ориентиране в 
училищното образование" - 
2016/2017  
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Материали, утвърждаващи професионалното 
израстване, резултати от педагогическата и 

методическата дейност 

• Изработени и представени табла, плакати, карти и схеми за онагледяване и 
улесняване на работата в учебните часове 

• Използване на мултимедийни уроци и презентации в хода на учебния 
процес 
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Обосновка за избор на учебник и 
учебни помагала 

Учебниците по история и цивилизация от 8- 11 клас от издателствата „Просвета“ и 

„Анубис“ са съобразени с държавните образователни изисквания и с ученическия модел 

на мислене. Изказът в тях е улеснен, а темите - подходящо допълнени с илюстрации.  

В тях присъстват: 

• прецизни и лесни за усвояване научно изведени текстове, без да се подценява научната 

стойност на историческата информация 

• дидактично многообразие 

• електронен вариант на учебника 

• задачи за креативност и творческо мислене 

• тестове за всеки раздел и за годишен преговор 

Всичко това значително облекчава работата ми като учител и възприемането на учебния 

материал от учениците. 
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Лични творби 

• Разрабоване на дидактически материали и на електронни уроци  

• В методическите разработки са приложени презентации за учебните 
часове по  история и цивилизация 

• Част от тях са съвместна разработка с ученици  

• Тестове 

• Проведени уроци с използвани ИКТ  
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Работа в педагогически колектив, в методични 
направления, с ръководството или с външни 

звена 
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• Инициатива :“Осинови паметник“,  

• Брой участници- 15 ученици ежегодно 

• Съвместна работа с: Илияна Кожухарова 

•  Цел: част от Националното честване  на Шипченска епопея 

• Резултати: Почистване на паметника, поднасяне на цветя, проучване  
историята на паметника 

 



Информация за приноса за подобряване 
на материално- техническите условия 

• Отговарям за кабинет по История и цивилизация /№302/ 

Кабинетът разполага с нагледни средства като карти, портрети, 
табла,бяла дъска, мултимедийна дъска, проектор, лаптоп, които 
значително улесняват учебния процес и допринасят за приятната 
атмосфера по време на учебните часове.  

В кабинета е отделено специално място, наречено от учениците „Музей в 
класната стая“, където са обособени няколко къта за постижения на 
учениците, историята на училището и доброволно донесени от учениците 
различни културни материални ценности /монети, книги, списания, 
снимков материал/. Освен това е отделен специален кът с информация за 
интересни исторически личности, които учениците с интерес проучват в 
свободното си време.  16 



Философия на преподаване 

„Да бъдеш учител“, казват всички, „не е професия. Да бъдеш учител е призвание“. 
Призвание не само, защото работата изисква невероятни способности да разчитаме 
човешките потребности и да ги удовлетворяваме, доставяйки най-висшата ценност – 
знанието.Призвание е, защото се налага да вдъхновяваме себе си, вдъхновявайки 
другите. Защото насочваме развитието на младите, от които зависи развитието на света, 
в който живеем. За мен това е безкрайна мотивация да бъда добра в това, което правя.  

Философията ми за преподаване до голяма степен е в пряка зависимост от факта, че 
обичам и смятам за безкрайно важен предмета си. Историята е не само това, на което 
уча учениците си. Тя е и това, което учи мен и което вярвам, че трябва да учи всекиго във 
всеки етап от живота.  

Приемам учителството не само като професия. Тя е мисия. Желание да се докоснеш 
истински до израстването на младото бъдеще.  
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Ефективност 

Освен да предам задължителния учебен материал, се старая да въздействам 
на учениците си, събуждайки интереса им и провокирайки ги на първо място 
да уважават историята, а после и да я изучават подробно.  

Обръщам специално внимание с удоволствие и на любопитните да научат 
повече, и на тези, изпитващи затруднения в хода на учебния процес.  

За мен родителите заемат важно място в училищния етап на развитието на 
всеки ученик. Затова се стремя да ги поддържам информирани за 
израстването на всеки.  
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