
                 КОЯ СЪМ АЗ? 
ГРЕТА МАРИНОВА ГЮНЕВА - КОСЕВА 
Родена съм на 23 януари 1969 година в гр.Тутракан,обл.Силистра; Зодия Водолей 
 
                МОЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 
ДИПЛОМИ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ                                                                           
               ВИСШЕ – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. В. Търново, 2006г. 
                      Магистър -  Публична администрация 
   ВИСШЕ – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. В. Търново, 1992г. 
                        Специалист по история и  и учител по история  и география 
 
   СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ      
                   СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан, 1987 г. 
             

 

 
               МОИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  
 
ПОЛУЧЕНИ СВИДЕТЕЛСТВА, УДОСТОВЕРЕНИЯ, ОТ ЗАВЪРШЕНИ КУРСОВЕ                 
• Втори клас квалификация по история - Институт за повишаване на квалификацията на 
учителски кадри „Д-р П. Берон”, гр. Варна, 1995г. 
• Специализация по история - ВТУ „св. Св. Кирил и Методий” гр. В. Търново,1993 - 1995г. 

„Разработване на 
дидактически материали 
с WORD за обучението по 
различни дисциплини” – 
удостоверение, 
30.11.2010г, ТУ – Стара 
Загора към ДИПКУ 

  

• Разработване на дидактически материали с WORD за обучението по различни дисциплини 
30.11.2010г. 8 часа 
• Повишаване мотивацията за учене  25.06.2009г. 26.06.2009г. 
• ХОТ ПАТЕЙТОС- интернет учебни помагала -19.01-20.01.2009г.8 часа,Национален 
педагогически център към МОМН; 
• Гражданско образование  25.01.2008г.- 26.01.2008г.-16 часа 
• „Педагогическите умения на учителите”- удостоверение, 20.12 - 21.12.2010г., ШУ”Епископ 
Константин Преславски”, гр.Шумен към ДИИКУ- гр. Варна;16 часа 
• Интердисциплинарният подход в обучението по история - 08.12.2006г. 
• Базови и специфични компютърни умения на учители по география, 29.03.2006г.-40 часа 
Национален педагогически център към МОМН. 
• Интерактивни методи на преподаване, 30.09.2005г.,РПЦ- гр.Велико Търново 
• Публикация в списание „Обучението по география” бр. 2-3/ 2004г „Вариант на методическа 
разработка на урок на тема „ Инвестиции”,стр.96 – 102.  

 6.10.2013 до 10.10.2013 г – Обучение за  работа на деца със СОП 

 Удостоверение по БДП – СУ“Св.Климент Охридски“, Департамент за информация и  
усъвършенстване на учителите, 18.12.2011г 

 Младежи на кръстопът – 31.01.2003г – 02.02.2003г, БЧК, София, сертификат 



Превенция на ХИВ сред младите хора в и извън училище – сертификат, 4-8.09.2004г в гр.Варна и 6-
10 .10.2004г в гр.Созопол 
                        СЕРТИФИКАТИ           

o Курс по разговорен английски език 19.05.2005 до 16.12.2005г                                                                                                  
o За работа по проект „Културни  традиции и национални костюми”          
o За работа по проект “Разпространение  на регионалното наследство от изток на 

запад”   
o За работа по проект “Празници и традиции в европейските училища” 
o За работа по проект “Регионалните архитектурни паметници и традиционните 

занаяти- извор на красота и съвършенство” 
o ”Изкуството на дебата – изкуството на демокрацията”-сертификат, 25 - 27.03.2011г., 

гр. Силистра 
 
 МОЯТ ТРУДОВ СТАЖ 

 ПГ по моден дизайн от  15.09.1993 до 1.09.2011г -  учител но история и 
цивилизация,география и икономика, философия, свят и личност, психология и логика, етика и 
право, икономика. 
ОУ „ П.Р.Славейков“ – гр.Велико Търново от 2.09.2011г до момента 
 
               МОИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ 

 Умение да  идентифицирам равнище, компетентност, особености и предпочитания в стила 
на учене; 

 Умение да  идентифицирам образователнни и възпитателни потребности; 
 Умение да идентифицирам в наблюдаема и измерима форма ясни образователни цели с 

различна степен на общност/на ниво учебна програма, учебен раздел, урок/; 
 Умение да използвам различни методи за планиране на образователния процес и 

разработване на различни; образователни материали, да свързвам поставените цели с процеса на 
обучение и очакваните резултати; 

 Умение да използвам разнообразни образователни стратегии, методи и техники за 
преподаване, обучение, учене и мотивиране на учениците; 

 Умение за оценка качествата и пригодността на образователни и учебни материали, 
разработени за посрещането на различни образователни потребности; 

 Умение да използвам разнообразни форми и средства за контрол и оценяване 
постиженията на учениците и резултатите от учебния процес. 
 
            МОИТЕ СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 Умение за ефективна комуникация;  
 Способности  за работа в екип;  
 Умение  за разрешаване на конфликти;    
 Тактичност; 
 Самостоятелност; 
 Честност; 
 Емпатия; 
 Толерантност .  

 
 
 
 



 
              МОИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 Гъвкавост; 
 Креативност; 
 Инициативност; 
 Решителност; 
 Организираност   
 Ефективост 
 Гъвкавост 
 Самостоятелност.  

 
                МОИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 Компютърни умения - Работа операционна система Windows 2010 – MS Word, MS Excel, MS 
Power Point,  INTERNET; 

 Умения за работа с мултимедиен проектор ; 
 Работа със скенер, с  копирни машини; 
 Работа с цифров фотоапарат и камера. 

 
             ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 Лоялност; 
 Работа под напрежение; 
 Отговорност; 
 Емоционална устойчивост; 
 Мотивираност; 
 Точност;  
 Съобразителност; 
 Справяне с поставените задачи в определените за това срокове; 
 Способност  за поемане на отговорност. 

 
                ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 

 Руски език   разбиране, говорене-В2 
 Английски език- първо и второ ниво. 

  
 
               МОИТЕ ЛЮБИМИ ЗАНИМАНИЯ 
• Четене на художествена литература; 
• Слушане на хубава музика; 
• Танци; 
 
              МОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ 

 Учител по история и цивилизация в 5, 6 и 7 клас; 
 Учител по география и икономика в 5,6 и 7 клас; 
 Класен ръководител на 6“б“ клас; 
 Член на комисия по изготвяне на Годишен план на ОУ „ П.Р.Славейков“; 
 Член на комисия по изготвяне на Стратегията на ОУ „ П.Р.Славейков“. 

 
 
 



 
              МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
• Активна работа в методическото обединение . Изнасяне на доклади, представяне на 
презентации, открити уроци пред студенти от ВТУ „ Св.Св. Кирил и Методий“ 
• Учебно –методическа литература                          
• Методически  разработки на уроци  

 По история и цивилизация 5 клас     
 По история и цивилизация 6 клас   
 По история и цивилизация 7  клас      
 По география и икономика 5 клас        
            По география и икономика 6 клас        
            По география и икономика 7 клас        

• CD с разработени  презентации    по  всички предмети     
• Разработени тестове по всички преподавани предмети      
• Материали за час на класа                                                       
• Изготвяне на планове, програми, разпределения. 
 
             РАБОТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 
  “Културни традиции и национални костюми”  (2002-2005) с координатор 
Професионално училище “Никола Бремонте”– гр. Бордо (Франция) и партниращи училища: ПГ по 
моден дизайн –гр.В.Търново (България) и “Професионално училище за промишленост и занаяти” - 
гр.Терни (Италия).  Работа с учениците по изучаване на народните традиции и националните 
празници.  

 “Разпространение на регионалното наследство от изток на запад”  (2002-2005), с 
координатор Общообразователна – техническа и професионална гимназия “Ги дьо Мопасан” – 
гр.Фекам (област Нормандия - Франция) и партниращи училища: ПГ по моден дизайн – 
гр.В.Търново (България), Общообразователно училище “Йоан Ц. Стефанеску” – гр.Яши (Румъния) и 
Средно общо училище “Miguel Romero Esteo” – гр.Малага (Испания). Изготвият се материали, 
свързани с развитие на регионална и национална живопис, изработва се малък туристически гид 
за Великотърновски регион. 

 “Празници и традиции в европейските училища” (2005-2008г.). Координатор е 
Професионална гимназия по моден дизайн – гр. Велико Търново. Партниращи училища са: 
Гимназия N 15 - гр.Лодз (Полша), Средно общообразователно училище по индустриален 
транспорт – гр.Дробета Турну Северин (Румъния) и Средно общообразователно училище “Miguel 
Romero Esteo”  - гр.Малага (Испания).   ИЗРАБОТЕН Е гид с културни забележителности; календар 
на празниците 

 “Регионалните архитектурни паметници и традиционните занаяти- извор на красота и 
съвършенство” (2009-2011). Координатор е Средно общообразователно училище “Miguel Romero 
Esteo”  - гр.Малага (Испания).  Използват се нови методи в образованието като: дейности, 
базирани върху Webquest (УЕБКУЕСТ), използване на УИКИ за обмен на персонална информация, 
комуникация чрез блогове и др. 
 
                ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”  

 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ” 
съфинансиран от Европейски социален фонд 2007- 2013  КЛУБ „ Занимателна география ”  2012-
2013г. Целта е да се провокира  интереса на младите хора към географията , като се научи повече 
за природата, хората ,архитектурните и  културни паметници, традициите. Направени са 
презентации ,колажи и от тях изложба в училището. 



 
               ИЗВЪНУРОЧНА ДЕЙНОСТ  

 Изработване на сценарии за училищни тържества за изпращане на абитуриентите, за 
връчване на дипломите, откриване на учебна година. 

 Изработване на сценарии за отбелязване на бележити дати 21.IX- Световен ден на мира, 
Денят на Независимостта на България, 01.11- Денят на народните будители,  годинишнина от 
обесването на Васил Левски,  3 март-национален празник, Денят на Европа,  Денят на Ботев и 
загиналите за Освобождението на България; 

 Участие във всички извънучилищни мероприятия 
 
              АЗ И МОИТЕ КЛАСОВЕ 

 Випуск  1994 -1998г. Специалност “ Моделиране и коструиране на облекло” 
 Випуск 1998- 2003г. Специалност “ Моделиране и коструиране на облекло” 
 Випуск 2003- 2007г. Специалност “Конструиране и моделиране на облекло от текстил“ 
 Випуск 2008 - 2009г. Специалност “Конструиране и моделиране на облекло от текстил“ 
 Випуск 2009 - 2011г. Специалност “Фризьорство“   
 Випуск 2011 – 2014г. 7 клас 

 


