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Общи данни 
Фамилия  

Имe, Презиме, 

Гражданство    

ИВАНОВА 

ВИОЛЕТА ЦОНЧЕВА 

Българско 
Дата на раждане 

Образование 

Диплома №, 

дата на завършване, 

специалност 

Квалификация 

Учителска правоспособност 

 Висше , ПУ „ Паисий Хилендарски“- Пловдив 

Биология 

Биолог, учител по биология, 1986 г. 

Полувисше, ПУ „ Паисий Хилендарски“- Пловдив 

Биология, химия и рисуване, 1982 г. 

да 

Общ трудов стаж 

Педагогически стаж от ......._ 

Педагогически стаж в текущото 

учебно заведение 

37 г. 3 м. (до  11,09,2019 г) 

30 г. 6 м. (до  11,09,2019 г) 

7 г  (до  11,09,2019 г) 

 

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: leta1960@abv.bg 
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Общи данни 
Заемани длъжности  ст. учител по биология и здравно образование в ПТГ“Д-р 

Никола Василиади“-от септември 2012 г., до момента 

 ст. учител по биология и здравно образование в 

ПМГ“Акад. Иван Гюзелев“ – от 2009 до 2012 г. 

 ст. учител по биология и здравно образование в VI ОУ 

“Иван Вазов“ – от 1996 до 2009 г. 

 учител по биология в Спортно училище „ Даскал Никола 

Стефанов“ – от 1989 до 1994 г. 

 учител по биология в СОУ“ Отец Паисий“ – 1988 – 1989 г. 

 учител по биология в ОУ с. Бузовград, община Казанлък – 

1982 – 1983 г 

 
Професионално- 

квалификационна степен  

трета 

Специализации Едногодишна специализация към ДИУУ на СУ „Св. Климент 
Охридски“за трето ПКС 

Квалификации • Магистър по биология 

         Награди     Номинация в Общинския конкурс „Учител на годината“ – 2005 г. 
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Обучение и квалификации форми 
до 2016 г. 

1. Дати (период на обучение) 31.03.1995 г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ИКаМС –ЕООД- гр. Плевен 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

1. Дискова операционна система 
2. Инструментални програмни средства 
3. Текстообработващи програми 
4. Информационна офис - програма 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Начална компютърна грамотност 
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Обучение и квалификации форми 
2 Дати (период на обучение) От 01.07.2005 г. до  18.07.2005 г. 

 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ДИУУ  към СУ „Св. Климент Охридски“ 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

1.ПТП с деца и тяхната правна защита 
2. Психо-физиологически особености на децата и 
учениците като участници в пътното движение 
3. Изграждане на система от цели на обучението по  БДП 
в детската градина и СОУ 
4. Технология на обучението по БДП в  детската градина 
и СОУ 
5. Разработване и защита на курсов проект 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

КУРС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  ПО 
МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 
ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА  V – VIII  КЛАС 
РАВНИЩЕ НА ПОСТИЖЕНИЕ -  В 
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Обучение и квалификации форми 
3. Дати (период на обучение) 12.01.2006 г. ( 40 дни) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Национален педагогически център към МОН с 
участието на МАЙКРОСОФТ БЪЛГАРИЯ 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

MS Windows, MS Word, MS Excel. MS Power point, 
Internet 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Базови и специфични компютърни умения на учители 

4. Дати (период на обучение) 07.06.2007 г.  ( 16 часа) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Национален педагогически център към МОН 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Учебно – познавателната задача в обучението по 
биология  
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Обучение и квалификации форми 
5. Дати (период на обучение) 25.08.2006 г.  ( 40 часа) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Национален педагогически център към МОН 
 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Химия и методика на обучението по химия 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Модул „Химия“ за учебен предмет в 5 клас „Човекът и 
природата“ 

6. Дати (период на обучение) 23.10.2006 г. ( 8 часа ) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Национален педагогически център към МОН 
 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Взаимоотношения – учител – ученик - родител 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Поддържаща общинска квалификация 
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Обучение и квалификации форми 
7. Дати (период на обучение) 25.08.2006 г. (40 часа) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Национален педагогически център към МОН 
 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Физика, астрономия и методика на обучението по 
физика 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Модул „Физика“ за учебен предмет в 5 клас „Човекът и 
природата“ 

8. Дати (период на обучение) 27.07.2007 г. (40 часа) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Национален педагогически център към МОН 
 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Физични явления 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Модул „Физика“ за учебен предмет в 6 клас „Човекът и 
природата) 8 



Обучение и квалификации форми 
9. Дати (период на обучение) 05.12.2007 г. (16 часа) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Национален педагогически център към МОН 
 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Подготовка и управление на проекти 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Поддържаща общинска квалификация 

10. Дати (период на обучение) 24.03.2008 г.  ( 120 часа) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Център за професионално обучение „ВЕДА КОНСУЛТ“ 
ЕООД  ГАБРОВО 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Английски език – Elementari A1   Face 2 face 
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Обучение и квалификации форми 
11. Дати (период на обучение) 24.02.2011 г.  

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Consult development, гр. Велико Търново 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

1. Що е насилие 
2. Видове насилие 
3. Роли при насилие 
4. Начини на справяне 
5. Родителски стилове на възпитание и влиянието им 

върху поведението на детето 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Квалификационен семинар на учители на тема  
„ Агресията – характеристика, роли, начини за справяне 
в  контекста на училището“ 
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Обучение и квалификации форми 
12. Дати (период на обучение) 23-24.06.2011 г.  

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Регионална здравна инспекция – Габрово  

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Семинар „ Рискови фактори за здравето на децата – 
тютюнопушене, консумация на алкохол, 
нездравословно хранене, ниска двигателна активност, 
наднормена телесна маса/затлъстяване, повишено 
артериално налягане. Основни стилове, методи и 
техники на преподаване. 

13. Дати (период на обучение) 11 – 12.11.2011 г.  

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

РААБЕ  България 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Тренинг на тема  „ Изграждане на екипи“ 
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Обучение и квалификации форми 
14. Дати (период на обучение) 04.12.2012 г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Management Model – MM Group, Sofia 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Организационна култура в екип 

15. Дати (период на обучение) 13 – 14.06.2014 г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Европейски център за иновации, образование, наука и 
култура 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Техники за мотивация, чрез резонансни 
взаимоотношения. Социална и емоционална 
интелигентност. 
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Обучение и квалификации форми 
след 2016 г. 

16. Дати (период на обучение) 04-05.12.2015 г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

МОН. Джуниър Ачийвмънт България 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Формиране на предприемачески умения в гимназиален 
етап на българските училища 

17. Дати (период на обучение) 2016 г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ПСИТ  ООД   България 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Работа с платформа за дистанционно проверяване на 
тестови форми 
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Обучение и квалификации форми 
18. Дати (период на обучение) 18.05.2017 г.  (8 часа) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Синдикат на българските учители 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Образование в  мултикултурна среда 

19. Дати (период на обучение) 09.04.2017 г. (8 часа) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ДИУУ към СУ „ Св. Климент Охридски“ 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Професионални умения на учителя 
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Обучение и квалификации форми 
20. Дати (период на обучение) 19 – 21.05.2017 г.   (16 часа) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Център за следдипломна квалификация  към   
ТУ – Габрово  
 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Умения за ефективно презентиране 

21. Дати (период на обучение) 25 – 28.05.2017 г.  (16 часа) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Център за следдипломна квалификация  към   
ТУ – Габрово  
 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Насилието, агресията и тормоза в училищната сграда 
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Обучение и квалификации форми 

22. Дати (период на обучение) 07.12.2017 г.  (16 часа) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Синдикат на българските учители 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Индустриални отношения 

23. Дати (период на обучение) 28.11 – 01.12.2017 г. (16 часа) 
 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Конфедерация на независимите синдикати в България, 
СБУ, МОН 
 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Индустриални отношения 
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Обучение и квалификации форми 
24. Дати (период на обучение) 04.07. – 05.07.2018 г.  (16 часа) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

КЕЙСИЕМ ЕООД, София 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Възможностите на електронните учебни ресурси на 
mozaBook за постигане на ефективен учебен процес 

Дати (период на обучение) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

17 



Учебни предмети, по които преподава 
педагогическия специалист 

Биология и здравно образование 

Учебни предмети 

 от общообразование 
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Документи за практическото приложение на 
усвоените знания и придобитите умения 

• Отлично 
представяне на 
ученик от ПМГ в 
Националната 
олимпиада по 
биология – 2012 г. 

19 



Документи за практическото приложение на 
усвоените знания и придобитите умения 

• Вече седем  години  водя групи по ЗИП биология в 12 клас и 
винаги тези, които са записвали матура Биология са я взимали 
успешно. Средния им успех винаги е добър. За мен това 
означава, че успявам  да ги подготвя добре за изпита. 
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Участие в програми и проекти 

• Учебната 2018/2019 г. имах 3 групи по проекта „ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“. 

В групите се включиха ученици от 9 и 12 клас, които срещат затруднение 

по предмета и имаше опасност да завършат със слаби оценки. След 

приключване на проекта всички завършиха успешно, а 12 клас положиха 

успешно матура. 
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Обосновка за избор на учебник и учебни 
помагала 

Учебниците, които подбирам трябва да са точно и ясно написани, а не да 
предизвикват въпроси на колебание за достоверност. Материала трябва 
да е поднесен разбираемо за всички ученици. Да имат много илюстрации 
за по точно възприемане на изучаваното. Да поставят задачи, които да 
заинтригуват  учениците, така че самите те да търсят допълнителен 
материал за информация. 
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Списък на лични творби 

• Всички планове към уроците си ги разработвам сама в електронен 
вариант. 

• Използвам различни презентации като голяма част от тях са разработени 
от самите ученици: за устройството и хигиената на различни системи; за 
устройството и химичния състав на клетката; за еволюцията на човека и 
др. 

• Почти всички тестове са моя разработка. 

• Списък с използваните интернет ресурси: Национален образователен 
портал, mozaBook, електронните ресурси към учебниците на Анубис 
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Списък на лични творби 

24 

• През 1999 г.  бях поканена от център 
Отворено образование да участвам в 
съставянето на учебници по Устойчиво 
развитие, които трябваше да влязат в 
учебните програми. Моя принос е в 
разработване на Книгата за учителя, в 
гимназиален етап. 



Списък на лични творби 
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Работа в качеството на класен 
ръководител/ ръководител група  

26 

• До 2009 г. съм била класна всяка 
година. 

• В ПТГ бях класна от 2014 до 2018 г. , на 
клас със специалност Автотраспортна 
техника, с всички произтичащи от 
това отговорности. 



Работа в педагогически колектив, в методични 
направления, с ръководството или с външни 

звена 

27 

• Участвам винаги във всички мероприятия на гимназията и давам своя 
принос при необходимост.  

• Старая се да помагам на всички колеги, когато ме помолят за помощ 
във връзка с документация и техническо осигуряване. 



Информация за приноса за подобряване 
на материално- техническите условия 

  В кабинета разполагам с: 

     цифров визуализатор 

    лаптоп 

    мобилна лаболатория 

    микроспин дигитален микроскоп 

    микроскопски препарати 

   табла 

    Това ми дава  големи възможности за по-добро онагледяване на учебния 
материал и по-лесното му усвояване. 
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Информация за приноса за подобряване 
на материално- техническите условия 
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Информация за приноса за подобряване 
на материално- техническите условия 
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Информация за приноса за подобряване 
на материално- техническите условия 
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Философия на преподаване: 
 Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. 

Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно 

да работим върху развиването на индивидуалните 

потребности на ученика.  

Трябва да работим в посока за активно включване на учениците в 

процеса на учене.  

Смятам, че учителят трябва да има повече права при изготвяне 

на тематичния план по предмета, който преподава, като се 

съобразява с възможностите на групата.  

Моята философия на образование е то да бъде прогресивно. 

Смятам, че учениците трябва да учат от преживяванията и 

събитията от реалния живот, които са значими за тях. 
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