
               

ЗДРАВКА АНГЕЛОВА ПУЖЕВА – класен ръководител 

           старши учител 

Педагогически стаж – 36 години 

 

 

Контакти: 

email: zdravka.puzeva@gmail.com 

Тел: 0885 620 240 

Образование: Висше  

- Технически университет  – Автоматика и телемеханика; 

- СУ „Климент Охридски“ -  Педагогическа подготовка; 

- СУ „Климент Охридски“ – Информационни технологии; 

- Професионална квалификационна степен – V. 

  

Учител по: 

 Информационни технологии в ПГД „Елисавета Вазова“ на 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 

9а, 9б, 9в, 9г, 9д,  10а, 10б, 10в,10г клас и класен ръководител на 10г клас. 

Изисквания към учениците:  

Мото - Учене с разбиране 

- Да имат попълненa тетрадкa (учебниците не са задължителни); 

- Да работят активно в проучвателните задачи; 

- Да усвоят, осмислят и използват новите понятия; 

- Да  изпълняват поставените задачи в клас и за домашна работа; 

- Да дезинфекцират работното място в кабинета по ИТ след приключване 

на работа с антибактериални кърпички (лични).  

Изпитване: 

- Тест след всеки раздел; 

- Активно участие в час; 

- Самостоятелно изпълнена задача; 

- Проект в екип. 

 

Ден за консултации с родители: 

Вторник от 14.30ч. (предварително договорена) 

Ден за консултации с ученици: 

Сряда  от 14.30 до 15.30ч. 

Ден за консултации с ученици СОП: 

 Четвъртък 14:30ч. 

Ден за провеждане на клуб „Дигитални компетентности“: 

 Понеделник 14:30ч. 
ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА 



на  Любомира Тодорова Коларова 

 

 Образование:  

      1. Педагогика на обучението по Изобразително изкуство 

      2. Промишлени изкуства- Мода 

      3. Следдипломна квалификация – Интериор 

 

 Професионален опит : 

- Учител в ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“ от 2011 г. 

 

Преподаван предмет : Изобразително изкуство в 10 клас 

 

 Изисквания към учениците , свързани с учебно – възпитателния процес по 

Изобразително изкуство: 

- Тетрадка за работа в клас 

- Акварелен скицник формат А4 

- Молив за рисуване НВ и гума 

- Цветен материал: акварелнни бои и четки, цветни моливи, маслени пастели 

 

 Форми и начини за контрол и проверка на знанията: 

- Периодичен контрол на знанията по предмета чрез писмени изпитвания 

- Поставяне на практиески задачи за изпълнение 

- Самостоятелна работа  

- Работа по групи и проучвания  

 

Консултации с ученици: Сряда от 14:30 часа. 

Консултации с ученици със СОП: Понеделник от 14:30 часа. 

Контакти: black_rose87@abv.bg 

 

 

 

 

 

 



Даниела Стефанова Маринова-Янева 

Учител по Биология и здравно образование 

Професионална квалификация: 

- Старши учител по Биология и здравно образование  

- Учител по БДП 

Професионална квалификационна степен:  V ПКС 

Образователно-квалификационна степен:  

НБУ , Специалност „Биология с чужд език”, „Педагогика на обучението 

по биология”с професионална квалификация учител по биология с 

английски език – Бакалавър; 

СУ „Св. Климент Охридски”, факултет „Биологически” – Магистър-биолог, специалност:„Приложна 

хидробиология и аквакултури” 

РУ „Ангел Кънчев” – Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в VIII – XII 

клас 

Педагогическа практика: 17 г. в ПГД „Елисавета Вазова, гр. София  

Изисквания, свързани с учебно-възпитателния процес: 

1.Учебници по Биология и здравно образование 

VIII клас – изд.ПРОСВЕТА Основано 1945 

IX клас – изд. ПРОСВЕТА Основано 1945 

X клас – изд. АНУБИС – Klett 

2. Тетрадка за работа в клас 

Методи на работа: лекция, беседа, дискусия, мозъчна атака, работа в екип, работа в малки групи, 

ролеви игри, практически упражнения, решаване на ситуационни задачи – казус, научно-познавателни 

проекти: изготвяне на постери, биомоделиране на обекти и процеси 

Средства: учебник, нагледни пособия по биология, презентации за онагледяване на изучавания учебен 

материал, технически средства за обучение 

Форми и начини за контрол и проверка на знанията: устно изпитване, писмено изпитване, тестово 

изпитване, индивидуални и групови проектни задачи 

Консултации: 

Ден за консултации по Биология и здравно образование: вторник от 14.30 ч. до 15.15 ч. 

Ден за консултации с ученици със СОП: четвъртък от 14.30 ч. до 15.15 ч. 

Консултации с родители: петък от 14.30 ч. до 15.30 ч. / Телефон, Вайбър, Месинджър, Школо/ 

Контакти:  

Мобилен телефон/Вайбър: 0887 508 183 

e-mail: d.marinova.1979.41@gmail.com; deina06@abv.bg 

Електронен дневник: Школо 

 

 

 

 

 

 



 

МИРЕЛА СЕРАФИМОВА СТОЯНОВА 

Учител по: ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – IX и X клас 

  РУСКИ ЕЗИК – XI клас 

Контакти: 

Мобилен телефон/Вайбър  +359899865110 

Електр. поща: mstoianova69@gmail.com / mirela_stoianova@abv.bg  

Електронен дневник: Школо 

Консултации: 

Ученици – Вторник – 14.30-15.15 ч. 

Ученици със СОП – Сряда – 14.30-15.15 ч. 

Родители: Вторник – 14.30-15.15 ч. /ПГД «Ел. Вазова/,Понеделник-петък от 14.30 до 18.00 ч – телефон, Вайбър 

Проект «Подкрепа за успех»: 

География и икономика, X клас – петък – 14.30-16.00ч; Руски език – сряда – 14.30 – 16.00 ч. 

Образователно-квалификационна степен: 

1. СУ «Св.Климент Охридски», Геолого-географски факултет, специалност География и икономика; 

2. Нов Български Университет, Специалност Филология, Магистърска програма «Лингводидактика», 

Специализация: Учител по руски език и образователни технологии в ЧЕО. 

Професионална квалификация: 

1.Магистър Географ – икономгеограф по стопанските отрасли и комплекси, 

2.Учител по География и икономика; 

3.Магистър по чуждоезиково обучение 

Професионално-квалификационна степен: V ПКС 
Професионален опит: Учителски стаж – 20 години учител по География и икономика и Руски език. 
Професионална степен: Старши учител по География и икономика и Руски език 
Изисквания, свързани с учебно-възпитателния процес: 
1. География и икономика:    Руски език: 
- Учебници за IX и X клас, изд. Анубис;   - Учебник и учебна тетрадка „Успех“, изд.Велес; 
- Атлас, изд. Атласи;     - Морфология, изд.Велес; 
- Тетрадка за работа в клас и домашни задания.  - Тетрадка за работа в клас и домашни задания. 
2. Средства за обучение: Учебно съдържание, Електронно обучение, Интерактивни методи, ИКТ и др. 
3. Форми и начини за контрол и проверка на знанията: География и икономика - устно и писмено изпитване, 
тестиране, картографски умения и моделиране, есе по географски проблем, проектна работа; Руски език – 
компетентности и умения по ОЕЕР, ниво А1-А2 втори ЧЕ. 
4. Подходи, методи и критерии за оценка на знания и умения на учениците: 
- Подходи: Нормативно, критерийно, формиращо и крайно оценяване. 
- Методи: входно равнище, текущо и индивидуално; индивидуално и групово; по време на учебния процес /текущи 
задачи/ и задачи за самостоятелна или екипна работа – проекти, проучвания. 
- Форми: Тестове, писмени задачи, устно изпитване, проект. 
- Оценявани компоненти: репродуктивност, продуктивност, приложения /пренос на знания/, творческо прилагане на 
знанията, уменията и компетенциите. 
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                       СТАНКА  ДИМОВА  ДЕЧЕВ 

 

     СТАРШИ  УЧИТЕЛ  ПО  ИСТОРИЯ  И  ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

 

 

 

Образование:СУ„Св.Климент  Охридски“, София, завършен през 1988г. със  степен  
магистър , специалност - история; философия.  

Професионален опит: Придобита Втора професионална  квалификационна степен през 
2002г.в ДИУУ към СУ„Св.Климент  Охридски”,  София;над  30 години  стаж  като  
преподавател и класен ръководител.   

Философия на обучението: Историята е полезна не защото четем в нея миналото, а 
защото четем в нея бъдещето.  

Методи и подходи на обучението:  работа в екип, решаване на казуси, дискусия, беседа, 

лекция, мозъчна атака, изработване и защита на проекти, изработване на презентации, 

есета и др. 

Изисквания: Всеки ученик  да има тетрадка и учебник, да работи  в часовете ,да изпълнява 
поставените задачи  и  да усвои предвиденото учебното съдържание за да може в края на 
учебната година да покрие държавния образователен стандарт. 

Оценки се поставят за: активно участие в часовете; изготвяне на домашни работи, 
проекти, презентации; писмени и устни изпитвания. 

  Контакти  :Онлайн платформата „Школо“;  тел. 0895620142  

Ден  за консултации: четвъртък  от 14.30 часа 

 

 

 

 

 

 

 



Камелия Бисолнакова 
Учител професионална подготовка 

 

Образователно-квалификационна степен:  

Магистър по специалност Дизайн на детска среда в Национална 

художествена академия 

Професионалка квалификационна степен:  

V ПКС 

 

За учебната 2020 – 2021 учебна година преподавам в следните класове и специалности: 

 

9 г – Графични техники, УП Рисунка, типаж, анимация и Графичен дизайн (II срок) 

В часовете по Графични техники учениците се запознават с основните техники и създават своя 

творба. 

Материали: 

- Листи А3 и А4 

- Линолеум 

- Резци за линолеум 

- Паус или индиго 

- Тетрадка 20/40 листа 

УП Рисунка, типаж, анимация -  рисуват се предмети от натура, натюрморт с растер и 

стилизация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА               

на  Габриела Петрова Алексиева 

Преподаван предмет : Английски език в 8, 9, 10 клас 

 Образование:  

      1. Магистър по икономика от УНСС - София 

      2. Магистър „Преподавател по английски език и литература в 

средното образование“    от СУ „Климент Охридски“ 

 Професионален опит : 

       Преподавател по английски език в системата на образованието от 2000 г. 

 Изисквания към учениците, свързани с учебно – възпитателния процес: 

- Учебник и учебна тетрадка (за всеки час) 

- Тетрадка за работа в клас голям формат (за всеки час) 

- Дисциплина и отговорно отношение 

 

 Форми и начини за контрол и проверка на знанията: 

- Писмено изпитване 

- Устно изпитване  

- Работа по проекти 

- Активна работа в час 

- Класна работа 

 

 Цели: 

      - Всички дейности в клас и принципът на повтаряемост на преподавания материал с цел той 

да бъде добре разбран и запаметен, са съобразени с интересите и възможностите на учениците. 

Постепенното разширяване на знанията и компетентностите се отнася за всяко от четирите 

умения: слушане, четене, говорене и писане 

 

Консултации с ученици: Петък от 14:30 часа 

Консултации с родители: Вторник от 14:30 часа (след предварителна уговорка) 

Контакти: gaby_alexieva@hotmail.com; 0895620084; Школо  
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д-р  Галя  Димитрова  Аралова 
 

Образователно-квалификационна степен: магистър от ПУ „Паисий 

Хилендарски“ - Пловдив 

Професионална квалификация: учител по Биология и Химия 

Професионално квалификационна степен: Първа ПКС от ДИУУ - София 

Научна степен: доктор на науките 

Главен учител на ПГД „Елисавета Вазова“ 

Учител по Химия и опазване на околната среда 

Педагогическа практика: 32 години 

Педагогическа практика в ПГД „Елисавета Вазова“: 16 години 

 

Изисквания, свързани с учебно-възпитателния процес по: 

 

Химия и опазване на околната среда/ Биология и здравно образование: 

 

1. Учебници по Химия/Биология за съответния клас (VIII, IX, X); 

2. Учебна тетрадка (VIII клас) и работни листове (IX, X клас); 

3. Тетрадка за работа в клас, домашна работа и лабораторни занятия; 

4. Периодична система (VIII, IX, X клас); 

5. Стил на преподаване: интегриран чрез интерактивни методи, метод на моделиране на  

химични/биологични обекти и процеси, холистичен подход (изграждане на цялостна и обща 

представа), междупредметни връзки с други природо-математически науки, изкуства, 

графични и визуални техники, лекции, дискусии, демонстрационни експерименти, проектно-

базирано обучение, ролеви игри, семинари; 

6. Средства за обучение: информационно-комуникационни технологии (електронни уроци, 

видеа, презентации, образователни игри, постери); 

7. Форми и начини за контрол и проверка на знанията: фронтална, групова и индивидуална 

проверка чрез комбинирани тестове, решаване на различни типове задачи, лабораторна 

работа, работа по схеми, модели и макети; 

8. Критерии за оценка на знанията и уменията: 

- умения за работа с информация от Периодичната система; 

- умения за точно, пълно и правилно изразяване на химични процеси; 

- практически умения за работа в лаборатория (химична/биологична); 

- умения за решаване на различни типове задачи; 

- умения за точно и изчерпателно обяснение на химични/биологични процеси и 

явления и тяхното значение за бита, практиката, природата и човека; 

- умения за работа с таблици, схеми, диаграми, атласи, макети и модели; 

- практически умения за оказване на долекарска помощ 

 

Ден за консултации по Химия и Биология: Понеделник – 14.30 часа 

Ден за консултации на ученици със СОП: Вторник – 14.30 часа; 

Ден за провеждане на клуб „Знание чрез експерименти“: Сряда – 14.30 часа 

Ден за провеждане на занимания по проект „Подкрепа за успех“: Четвъртък - 13.45 часа 

Ден за среща с родители: Петък - 14.30 часа 

  

 Контакти: 

 galia.aralova@abv.bg;   0888  366  693 
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Светослав Димитров Стойчев  

 (заместващ) учител по български език и литература. 

Завършил е Националната гимназия за древни езици и култури 

„Константин Кирил Философ”. Студент в специалност „Българска 

филология” в СУ "Св. Климент Охридски".  

 

Изисквания: 

- Подготовка за всеки час, която включва четене на съответните произведения и 

изпълнение на домашните работи . При неизпълнение на някое от условията, ученикът 

получава минус. Три получени минуса формират слаба оценка. 

- Активно участие в дискусиите, които се провеждат при разглеждане на произведение. 

- Учениците са задължени да си носят текстовете на произведенията, които се разглеждат 

по време на час. 

 

Контакти:  

Тел.: 0897698837 

Имейл: svetoslavstojcev@gmail.com 

Вайбър: +359897698837 
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МИЛА  МЕТОДИЕВА  ДАМЯНОВА 

Учител по физическо възпитание и спорт в ПГД  „ Елисавета 

Вазова“  гр. София 

Образование:  Национална Спортна Академия „Васил Левски“  

Учител по физическо възпитание и спорт и треньор по вид спорт 

волейбол  

От 1997 г. и до момента  - учител по физическо възпитание и спорт. 

Професионален опит: 

Придобитa V ПКС и IV Професионална квалификационна степен – 

учител по физическо възпитание и спорт. 

Философия на обучение: Здрав дух в здраво тяло! 

В часовете по физическо възпитание и спорт изисквам: 

    Спортен екип : Тениска, клин, анцуг (ако има възможност), гуменки или кецове. 

Дънките не са спортен екип ! 

В часовете по физическо възпитание и спорт се работи за: 

 развиване на обща физическа подготовка (изпълняват се комплекси  от 

упражнения за всички мускулни групи); 

 измерва се физическа дееспособност (съгласно изискванията на МОН – 5 теста); 

 народни хора : от осми до дванадесети клас  се изучават популярни български 

хора; 

 изучава се  и практикува спорта волейбол.  

В часа по спортни дейности за тази учебна година е избран спорта волейбол.  

 Оценки ще  се формират на база: 

 измерване физическа дееспособност (тестове от МОН); 

 изпълнение на техническите  елементи на волейболната игра; 

 активно участие в часовете по физическо възпитание и спорт. 

Никой няма да бъде ощетен! Стига да проявява достатъчна активност в часовете по 

физическо възпитание и спорт. 

Тел: + 359 893458331 

Ден  за консултация: понеделник от 14,30  часа за 11 и 12 клас сряда от 14,30  часа за 10 клас 

 

 



ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА 

на Биляна Валентинова Стоименова 

Учител по: Дизайн на печатните издания - XI клас; Графични техники 

– IX и X клас; Графичен дизайн – IX, X и XI клас; Компютърна 

графика – IX  и XI клас; Рекламна графика – IX и XI клас; Рисунка, 

типаж и анимация – IX, X и XI клас. 

 

Образователно-квалификационна степен:  
      НБУ, специалност “Графичен дизайн” – степен „магистър” 

       Професионална квалификация: СУ “Климент Охридски”, „учител по ИТ” 

      Научна степен: научна и образователна степен „доктор”, специалност „Дизайн” 

Учител по: Дизайн на печатните издания - XI клас; Графични техники – IX и X клас; 

Графичен дизайн – IX, X и XI клас; Компютърна графика – IX  и XI клас; Рекламна графика – 

IX и XI клас; Рисунка, типаж и анимация – IX, X и XI клас. 

 

Изисквания, свързани с  учебно-възпитателния процес по: 

1.Материали: 

Дизайн на печатните издания; Графични техники; Графичен дизайн; Компютърна 

графика; Рекламна графика:  

- тетрадки за работа в клас по всеки предмет;  

- материали за изпълнение на поставените задачи в клас, свързани с практическото 

приложение на изучавания предмет. 

Рисунка, типаж и анимация: скицник А3; моливи, гума, острилка; бои – акварелни, акрилни, 

темперни, маслени; няколко размера четки  и др. 

2. Стил на преподаване: теория – беседа, лекция, демонстрация, презентация, представяне на 

образци; 

практика: индивидуални и групови задачи; екипна работа; проучване, обобщаване, 

систематизиране на информация и представяне пред класа. 

3. Средства за обучение: компютри, мултимедии, интерактивни дъски, табла; компютърни 

зали, ателиета. 

4. Форми и начини за контрол и проверка на знанията: 

 тестове; 

 индивидуални задачи; 

 групови задачи; 

 проекти; 

 устни изпитвания. 

5. Критерии за оценка на знанията и уменията: 

ДПИ - XI клас 

-владеят и прилагат основни принципи при създаване на графично оформление на печатно 

издание; 

-шрифтова естетика при подбора на типография в оформлението на печатни продукти; 

-анализират различни дизайнерски решения, като използват характерна терминология и изразни 

средства; 

-самостоятелно проектират и подготвят за печат различни печатни издания и рекламни 

продукти. 



 

 

ГРАФИЧНИ ТЕХНИКИ 

-създава графична творба; 

-работи умело с инструментариума на графичното ателие; 

-постига графична контрастност на изображението при отпечатък. 

- познава основните понятия в графиката; 

-изисквания за работа с графични материали; 

-изобразителни възможности на различните графични техники; 

-да използват правилно и на място специфичната графична терминология. 

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 

знания: 

 основните понятия в графичния дизайн; 

 изискванията на които трябва да отговаря графичния проект; 

 дифиренцира средствата за визуална комуникация по вид, място и начин на въздействие; 

 описва характеристиките на основните технологии и видовете хартия, използвани в 

печата. 

умения: 

 прилага дигитални технологии за създаване на изображения; 

 практически прилага получените теоретични знания; 

 създава изображения чрез комбиниране на обекти от други изображения; 

 създава различни видове печатни и електронни публикации; 

 изразява собствена естетическа позиция в процеса на създаване на графичен проект; 

 комбинира текст и изображения при създаване на печатни и електронни публикации; 

 трансформира графични изображения в подходящ за крайния продукт формат. 

 

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА 

-владее основните понятия в компютърната графика; 

-познава изискванията за работа с компютри и периферни устройства; 

-диференцира средствата за визуална информация и комуникация по вид, място и начин на 

въздействие. 

-прилага дигитални технологии за създаване на изображения; 

-прилага дигитални технологии за мултимедийни презентации и анимации. 

РЕКЛАМНА ГРАФИКА 

знания: 

 основни познания за спецификата на рекламата, нейната цел и мотивация; 

 стилизират, да използват готови изображения и сами да създават подходящи такива; 

 анализират дадена рекламна ситуация; 

 изберат начина за реализация на рекламата; 

 създават рекламна концепция; 

  изискванията за използването на различни технически средства за изпълнението на 

проекта.  

умения: 

 създават рекламна стратегия, концепция, основно рекламно послание;  

 практически да прилагат получените теоретични знания по графичен дизайн с  

възможностите на изразните средства символика, метафора и хиперболизация; 

  ползват шрифтови гарнитури, подходящи за направената композиция; 

 решават проблеми, свързани с цвета в рекламата; 

 използват фотографията в своята работа; 



 създават рекламен стил на фирма.  
 

 

 

РИСУНКА, ТИПАЖ, АНИМАЦИЯ 

Знания: 

-основните понятия в рисуването – обем, пространство, пропорции, композиция, структура, 

конструкция, светлосянка, светлосила, контраст, локален тон, щрих, линия, петно, пластика, 

материалност, характер, прилика, състояние, ракурс, типаж и др.; 

Умения: 

- прави бързи рисунки на човешка фигура, както и на растения и животни; 

- практически прилага получените теоретични знания по рисуване; 

- изгражда композиции от натура, по памет и въображение; 

- прилага знанията и уменията си по рисуване при изобразяването на обекти от натура; 

Компетентности: 

- изгражда протранствена рисунка от натура по реални обекти и модели, стилизация и 

комбинаторика;  

- създава живописна и графична композиция по въображение; 

- самостоятелно и творчески прилага теоретичните знания в дизайнерски задачи. 

 

Ден за консултация: сряда и четвъртък 106-та от 14:30 часа 

Ден за среща с родители: понеделник 

Контакти: 0884766739 

e-mail: bilyana86@abv.bg 
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