
 

 

 

 

 

 



 

 

 инж.НЕЛИ СИМЕОНОВА ГЕРГОВА 

 – висше, Технически университет гр. София; 

магистър  

 - Текстилна техника 

 – V ПКС  

 специални предмети 

от специалност Моден дизайн – Конструиране на облеклото, Технология на 

облеклото – теория и учебна практика, Изработване на уникати, както и 

предмети свързани с инженерната ми подготовка – Техническо чертане и 

Здравословни и безопасни условия на труд. 

  Професионалният ми опит е повече от 35 години и включва и работа в 

производствени условия, което дава възможност за по-добро представяне на 

връзката  теория-практика. При работа с учениците използвам различни форми 

– лекция, дискусия, демонстрация (мостри, чертежи, личен пример). Вярвам в 

индивидуалния подход и в това, че всичко може да бъде научено. Стремя се да 

предразположа учениците свободно да питат – няма глупави въпроси. Всеки 

ученик може да има пропуск, който запълваме със съвместни усилия. Крайната 

цел е придобиване на трайни знания, умения и компетентности за успешно 

представяне на държавните квалификационни изпити и успешна 

професионална реализация. 

Контакти: тел. 0889 445 708 

                  ел. поща:  n_guergova@abv.bg 

 

 

 

mailto:n_guergova@abv.bg


 

 

Емилия Георгиева Христова 

Учител по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Контакти: 

Мобилен телефон/Вайбър – 0887493815 

Електр. поща: emiliahristovaa@gmail.com 

Електронен дневник: Школо 

Консултации: 

Ученици – Понеделник – 14.30-15.15 ч. 

Ученици със СОП – Сряда – 14.30-15.15 ч. 

Родители: Сряда – 15.30-16.30 ч. /Телефон, Вайбър, Месинджър/. 

Образователно-квалификационна степен: 

СУ «Св.Климент Охридски», факултет Славянски филологии, Магистърска степен - специалност 

Българска филология, Психология. 

Професионален опит: 

Учителски стаж – 32 години учител по Български език и литература 

Професионална степен: 

Старши учител по Български език и литература 

Изисквания, свързани с учебно-възпитателния процес: 

XI клас: 

1.Учебник по литература на изд. «БГ учебник»; 

2.Христоматия – 11-12 клас, изд. «БГ учебник»; 

3.Учебник по Български език, изд. «БГ учебник»; 

4.Тетрадка, голям формат, мин.100 л 

XII клас: 

1.Христоматия по литература – 11-12 клас; 

2.Тетрадка по БЕЛ, голям формат, 100 л. 

Форми и методи на преподаване: 

Лекционна, дискусионна, интерактивни методи. 

Форми и начини за контрол и проверка на знанията: Тестови задачи, Устно изпитване, Писмени 

съчинения /есе, резюме, теза и ЛИС/, 

Критерии за оценка на знанията и уменията: За всяка една от формите за изпитване, критериите 

са специфични и учениците са запознати с тях. 

 

 



 

 

 

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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„АКО ДНЕС ПРЕПОДАВАМЕ ТАКА, КАКТО СМЕ ПРЕПОДАВАЛИ 

ВЧЕРА, НИЕ ОГРАБВАМЕ НАШИТЕ ДЕЦА ЗА УТРЕ. “ - Джон Дюи 

 

Даниела Иванова Касапинова 

Старши учител по математика 

 

Образование: висше,  СУ “Св. Климент Охридски “гр. София 

Образователно-квалификационна степен: Магистър  

Специалност: Математика и информатика 

Професионална квалификационна степен – пета. 

Професионален опит: 17 години  

За учебната 2020/2021 г. преподавам математика в VIII “д“, VIII “г“, XI „а“, XI „б“,  

XI „в“, XI „г“, XII „а“, XII „б“ класове. 

Форми и методи на преподаване: 

- лекционна  

- дискусионна 

- интерактивни методи 

- демонстрационни методи / чрез приложения, презентации/ 
 

За качественото усвояване на материала подходът ми е: 

- От лекото към трудното - при обучението постепенно да се повишава равнището на трудност; 

- От известното към неизвестното – обучението да започва с по-елементарни факти или 

понятия и постепенно да преминава към по - сложен учебен материал; 

- Домашната работа е задължителен елемент от обучението. 

 

Моята цел в преподавателската ми работа е развиване на умения за размисъл, логическо 

мислене, умения за анализиране, приложение на наученото в живота с конкретни задачи, 

примери и проекти. Вярвам в индивидуалния подход. Не слагам учениците под общ 

знаменател. Успехът за всеки ученик е индивидуален. Всяка една крачка напред, аз считам 

за успех.  

Критерии за оценка на знанията и уменията:   

- устно изпитване – оценката е в резултат на наблюдение на активността и нивото на 

усвояване на материала в продължение на няколко часа. 

- Писмено изпитване – тест или задачи с обосновани решения. Критериите са зададени в 

самото писмено изпитване. 

 

Контакти:  Мобилен телефон 0895620241 

Електр. поща: danikasapinova@gmail.com 

Ден за консултации и срещи с родители- сряда, 14:30ч. 
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Име: Дарина Димитрова Пеева 

Професионална квалификация: 

 

Учител по история и цивилизация – VIII и IX клас  

Учител по Гражданско образование – XI клас                                                           

Учител по Свят и личност – XII клас 

Образователно-квалификационна степен: 

Бакалавър в ПУ ,, Паисий Хилендарски‘‘ – специалност ,, История‘‘;                        

Магистър в ПУ ,, Паисий Хилендарски‘‘ – специалност ,, Публична 

администрация‘‘;              Магистър в СУ ,, Св. Климент Охридски‘‘ – специалност,, 

Българско средновековие‘‘ 

Педагогическа практика 

Втора поредна година работя в ПГД ,,Елисавета Вазова‘‘, гр. София 

Изисквания, свързани с учебно-възпитателния процес: 

1. Учебници по История и цивилизация 

VIII клас – изд. Просвета 

IX клас – изд. Просвета (Азбуки) 

2. Учебник по Гражданско образование 

XI клас – изд. Педагог 

3. Учебник по Свят и личност 

XII клас – изд. Просвета 

Средства на обучение: Учебник, Презентации, филми с образователна цел. 

Метод на работа:  Работа в екип по зададен проект, с презентации, ролеви игри, 

дебати на определена тема, както и работа с исторически документи. 

Форми и начини за контрол и проверка на знанията: Активно участие в часовете, 

работа с документи, домашни и самостоятелни работи, устно и писмено изпитване, 

добри презентационни умения. 

Консултации:  Сряда от 14:30 – 15:30 часа 

Ученици със СОП – Четвъртък от 14:30 – 15:30 часа 

Телефон за контакт : 0889921902 / имейл: darina.peeva93@gmail.com 

 



 

 

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 - 11 и 12 клас сряда от 14,30  часа - 10 клас 



 

 

Електронна  визитка  на 

 

Ивелина Кръстева Николова 

Образование 

2004 - 2012 година   Национална Художествена Академия Факултет за Изящни Изкуства 

Специалност:  Изкуствознание        Ниво на квалификация - Магистър 

2004 – 2009 година   Национална Художествена Академия    Факултет за Изящни Изкуства        

Педагогика на обучението по Изобразителни Изкуства 

Професионален опит 

От 2015 година  

 ПГД “Елисавета Консулова - Вазова”, гр. София 

2014 – 2015 година 

 ПГО “Княгиня Мария - Луиза”, гр. София 

Преподаван предмет в 9 и 10 клас: 

Рисуване - Учебна практика  

Дизайн на облекло - Учебна практика 

Пространство и цвят - Учебна практика 

Изисквания към учениците :   тетрадка за работа в клас;    материали по учебна практика 

- картон с формат 35/50 см, моливи, гума, бои и линия   да работят активно в час;   да 

усвояват, осмислят и използват новите умения, знания, термини и понятия;                                                 

· да  изпълняват поставените задачи в час и за домашна работа;   да дезинфекцират и 

почистват работното си място 

Форми и начини за контрол и проверка на знанията: Тест след всеки рараздел;       

Активно участие в час;   Самостоятелно изпълнена зазадач. Проект в екип  Практически 

задачи; 

Ден за консултации с ученици:  Вторник  от 14.30 до 15.30ч. 

Контакти 

Адрес: гр. София, ул. Балша № 2 Телефон: 0895620071    Email: nikolova.iv4ik@gmail.com 
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ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА 

Образователно-квалификационна степен: Магистър от СУ“Климент Охридски“ 

Професионална квалификация: Старши учител по Френски език 

Педагогическа практика в ПГД“Елисавета Вазова“- 16 години 

Преподавам френски език във всички класове - от осми до дванадесети. 

Класен ръководител на 8а – специалност „Моден дизайн“ 

Преподаването ми е  насочено към овладяване на основните лексикални и граматически знания и  умения , 

свързани с изграждането на комуникативните компетентности на учениците ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК.  

Тематичните области, езиковите средства, устните и писмените дейности  и спираловидният принцип на 

повтаряемост на преподаваният материал  са съобразени с интересите, капацитета и възрастовите 

особености на учениците.  Постепенното  разширяване на знанията и уменията се отнася  за всяко от 

четирите дейности: слушане, четене, говорене и писане . Преподавам френски език, неразделно 

свързано със спецификата на паралелките „Моден дизайн“, с френската култура, изкуство и начин 

на живот. Старая се уроците ми да са разбираеми, полезни, но и интересни. Гордея се с учениците 

си,  които оправдават моите усилията.  

В условията на дистанционно обучение, за да има резултати, смятам че трябва да учим  децата и на 

взискателност, постоянство и самодисциплина.  

КОНТАКТИ: Чрез онлайн платформата „Школо“  

tel.:  0893 45 83 50     Email: votre.prof@abv.bg  

КОНСУЛАТАЦИИ: СРЯДА ОТ 14.30 ч. 
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Аз съм инж. Адриана Виденова на длъжност старши учител в любимото ни училище  ПГД „ 

Елисавета Вазова“. 

Завършила съм Технически университет в град София. Притежавам образователна  степен 

магистър по техника и технология на текстила и облеклото. Притежавам IV квалификационна 

степен, като учител по специални предмети. Работя активно с  ученици за постигането на държавни 

образователни стандарти  по предмети и успешното им представяне на държавни 

квалификационни изпити. Ежегодно участвам с ученици в извънкласни мероприятия. 

Очаквам моите ученици да придобият знания, умения и компетентности на високо ниво, с 

цел бъдещата им реализация в живота. 

Който желае, може да се свърже с мен по телефона-0893458330 и предварително уговорена 

среща. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

инж. Джина Петрова Бонева 

 

- Главен учител в ПГД „Елисавета Вазова“ от 1996 г. с I ПКС 

Преподавам всички специални предмети от специалност Моден дизайн, както и 

общообразователните професонални от другите специалности - Техническо 

чертане и Здраавословни и безопасни условия на труд. 

По всички предмети  изисквам изработване на презентация по зададена тема и 

изработване на проект с различни и траш-материали за развиване на умения за 

проучване, структуриране на информацията, както и креативност, сръчност и 

прилежност  при изработване на проектите.  

Изисквам учениците да са дисциплинирани и възпитани в часовете, прилежни при 

изпълнение на поставените задачи, както и при самоподготовката си по 

предметите. Преподавам синтезиран материал от наколко учебника, защото по 

специалните предмети те са доста стари и обикновено учениците трябва да учат 

само 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Даниела Коцева 

Учител по Предприемачество, Икономика и Бизнес комуникации 

Образователно-квалификационна степен: Магистър по Икономика, Университет за Национално и 

Световно Стопанство 

Професионална квалификация: Старши учител 

Педагогичесака практика и професионален опит: 26 години 

Изисквания и средства свързани с учебно-възпитателния процес по Предприемачество за 8-ми 

клас: 

- тетрадка за работа в клас и за изпълнение на домашни задания 

- помощни материали при работа в екип по конкретен проект 

- използване на различни методи при усвояване на учебния материал, като дискусии, беседи, 

задачи за творческо мислене, отразяване в тетрадките на основна информация и мотивация 

за представяне на учениците пред класа (работа на дъската) 

Форми и начини за контрол и проверка на знанията: 

- писмена контролна работа 

- тест 

- участие в клас 

- изпълняване на домашни задания 

- умения за работа в екип 

- оценка на писмените работи 

Критерии за оценяване знанията на ученика: 

- изяснява оновните понятия и взаимовръзки 

- обхваща пълно съдържанието на въпроса 

- умение за презентиране на проектите 

Ден за консултации за ученици по Предприемачество:  сряда 14.30ч. 

Ден за консултации за ученици със СОП:  понеделник  14.30ч. 

Ден за среща с родители: при нужда разговор и среща 

Контакти: 0899855465 


