
 

 

ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА                                                                 

на Биляна Валентинова Стоименова- класен ръководител 

 

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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Даниела Макшутова 

                                                                                       

 Информационни Технологии 

                                                                                

Инженер по електроника и автоматика – ТУ - София 

Ръководител Направление Информационни и комуникационни технологи в ПГД 

“Елисавета Вазова” 

 

Учебник – “Информационни технологии” – издателство “Просвета” 

Не изисквам носенето на учебник и тетрадка в час. Преподавам чрез презентации, 

които изпращам по и-мейл на всички ученици. Предпочитам да имат създаден 

gmail, за да можем да използваме приложенията на Google за споделена работа. 

В условията на Covid-19, моля учениците да носят антибактериални кърпички и да 

почистват работното си място в  края на часа.  

Държа на концентрацията и разбирането по време на урок, както и на 

практическата работа, когато материалът позволява такава. 

Оценяването е на базата на тестове върху предадения материал, краткосрочни 

задачи и дългосрочни проекти, както и на сериозното отношение, положените 

усилия и участие по време на час.  

 

Ден за консултации – сряда, 14.30ч., стая 301 

Контакти: 

 e-mail: dmakshutova@gmail.com 

тел. 0887729963 
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Пламен Викторов Дилков  

 

 

Учител по ФИЛОСОФИЯ 
 

 

                                                            

 

 

 

Любими цитати: 

„Човешкият живот е един миг между две вечности.” 

Платон 

„Не се заглеждай дълго време в пропастта , за да не те погледне тя.” 

Фридрих Ницше 

 „Философията е отбрана срещу непонятното” 

Освалд Шпенглер 

 

Образователно-квалификационна степен: Магистър по Философия , СУ”Климент Охридски” - гр.София 

Професионална квалификация: Философ. Преподавател по Философия. 

Професионална квалификационна степен/ПКС/: Пета степен 

Старши учител  по Философия/VIII-ми,IX-ти и X-ти клас/ и  Свят и личност-XII-ти клас 

Педагогическа практика: 23г. 

Методи на преподаване:   В преподавателската си работа, използвам различни методи и форми на 

обучение, дискусии, разрешаване на казуси, демат по дадена тема. Също така доклади и презентации. 

Консултации:   Ученици – Сряда – 14.30-15.15 ч. 

Ученици със СОП – Петък – 14.30-15.15 ч. 

 

Контакти:       Мобилен телефон:   0878 11 47 60 

 Електр. поща: plamen.dilkov6464@gmail.com 

 Електронен дневник: Школо 
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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  

mailto:gaby_alexieva@hotmail.com


 

 

  ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА 

Марияна Станкова  преподавател по БЕЛ 

 

Образование:  

 СУ „Св. Климент Охридски“ 2012-2017 
 Професионална квалификация: Магистър по славистика-

украински език и литература/ и българистика – учител по 

български език и литература 

 

 СУ „Св. Климент Охридски“ 2020 – 

 Регионално развитие и политика/Управление на човешките 

ресурси 

 

 

 Методи и форми за оценяване на постиженията на учениците. 

Съотношение при формиране на срочна оценка:  

 

Текущи оценки от устни и от писмени изпитвания 60 % 

Оценки от контролни и от класни работи 20 % 

 Оценки от други участия (работа в час, изпълнение на 

домашни работи, работа по групи и др.) 

20% 

 

 Устно оценяване по БЕЛ 

Отлична оценка: 

- задълбочено познаване на художествен текст, културните, литературните, езиковите 

факти; системни знания; 

- широка езикова и литературна култура; 

- мирогледна широта и верен естетически подход към литературни и други факти; 

- умение отговорът да се построява логично и последователно; 

- проявена лична позиция, самостоятелност, лексикална и граматическа култура на 

речта; убедителност, изразителност и възможност за лично мнение при 

интерпретиране на художествения текст; 

Много добра оценка:  

- допуснати незначителни неточности или несъществени отклонения при обяснението 

на езиковите и литературните факти;  

- липса на изчерпателност в отговора, аргументацията или изводите; 



- несъществени пропуски; 

Добра оценка: 

- непълнота на езиковите или литературните знания; 

- недостатъчно убедително построяване на отговора; недостатъчно приведени 

доказателства; 

- неточно използване на езиковите или литературно-теоретичните понятия и 

категории; 

Средна оценка: 

- съществени празноти в знанията за езика, художествения текст и литературните 

факти; 

- сериозна непоследователност в логиката на отговора; 

- ограничено прилагане на литературно-теоретическите знания или езиковата 

терминология; 

- несамостоятелност на позициите, несигурност в крайните изводи; 

- важни неточности от лексикален, граматичен и друг характер в речта на ученика; 

Слаба оценка: 

- определено непознаване на езиковите и литературните факти; 

- неспособност да се построи логичен отговор; 

- слаба езикова грамотност, груби нарушения на нормите за правилна устна реч; 

 

 

 

Ден за провеждане на занимания по проект „Подкрепа за успех“ – вторник от 14:30ч.  

Ден за консултации по БЕЛ – сряда от 14:30ч. 

Ден за консултации на ученици със СОП – четвъртък от 14:30ч. 

 

Контакти:  

Служебен тел.: 0886270816 (вторник - петък от 16:00 ч. до 18:00 ч.); 

e-mail: mariqna_stankova@abv.bg, SHKOLO.BG. 
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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. 

Материали: 

- Листи А3 или 35х50 см - Картон 

- Графични моливи – В, 2В, 4В, 6В или близки до тези 

- Цветен материал 



- Черен, маркер, тънкописец, фулмастер 

В часовете по Графичен дизайн учениците започват композиционни задачи. 

Материали: 

- Листи А3 или 35х50 см 

- Графични моливи – В, 2В, 4В, 6В или близки до тези 

- Темперни бои 

- Черен, маркер, тънкописец, фулмастер 

 

9д - Рекламна графика и УП Рекламна графика 

Учениците се учат да решеват рекламни задачи и композиции, запознават се с основните принципи на рекламата 

и грфичния дизайн. 

Материали: 

- Листи А3 или 35х50 см и А4 

- Графични моливи – В, 2В, 4В, 6В или близки до тези 

- Цветен материал 

- Черен, маркер, тънкописец, фулмастер 

 

10 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 

УП Рисунка, типаж, анимация -  рисува се череп, човешка глава и шарш. 

Материали: 

- Листи А3 или 35х50 см - Картон 

- Графични моливи – В, 2В, 4В, 6В или близки до тези 

- Цветен материал 

- Черен, маркер, тънкописец, фулмастер 

В часовете по Графичен дизайн учениците се запознават с основните правила за изграждане на шрифт. 

Материали: 

- Листи А3 или 35х50 см 

- Графични моливи  

- Линия за чертане 

- Черен, маркер, тънкописец, фулмастер 



 

11 г – Графични техники, УП Рисунка, типаж, анимация, Графичен дизайн и Дизайн на печатни издания 

В часовете  по Рисунка, типаж, анимация учениците рисуват частите на човешкото тяло и човешк фигура. 

Материали: 

- Листи А3 или 35х50 см - Картон 

- Графични моливи – В, 2В, 4В, 6В или близки до тези 

- Цветен материал 

- Черен, маркер, тънкописец, фулмастер 

В часовете по Графичен дизайн учениците изучават компютърни програми CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, Adobe InDesign, кoито продължават да ги изучават и в 12 клас. 

Учениците НЕ са длъжни да имат личен компютър с този софтуер. 

Дизайн на печатни издания – изучават се основните технологии и принципи за създаване на печатни издания. 

Материали: 

- Листи А3 или 35х50 см 

- Графични моливи  

- Цветен материал 

- Линия за чертане 

- Черен, маркер, тънкописец, фулмастер 

 

11 б – Комбинаторика и Шрифт (II срок) 

В часовете по комбинаторика учениците се запознават със модулните и структурните мрежи и оптичните 

илюзии. 

Шрифт – основните методи за изграждане на шрифт и частите шрифта.  

Материали: 

- Листи А4, А3 или 35х50 см  

- Графични моливи  

- Линия за чертане 

- Черен, маркер, тънкописец, фулмастер 

 

Ден за консултации: четвъртък от 14.30 ч. до 15.15 ч. 

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

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

Контакти:  

Мобилен телефон/Вайбър: 0878334341 

e-mail: kamelia_bisolnakova@abv.bg 

Електронен дневник: Школо 

 

 

  



 

 

                                  Електронна визитка 

                                ВАЛЕНТИН  ГОРАНОВ  ПЕТРОВ 

Образователно-квалификационна степен:                              магистър 

Професионално-квалификационна степен (ПКС):                V 

Старши учител по:                                             английски език;  музика 

 

              Изисквания относно учебно-възпитателен процес по: 

I. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

- Учебник, учебна тетрадка, тетрадка за писане 

- Присъствие, спазване на дисциплина 

- Оценяване: писмени тестове; работа в час; домашна работа 

- Брой оценки: една или две на месец (според хорариума за даден клас) 

II. МУЗИКА 

- Учебник, учебна тетрадка  

- Присъствие, спазване на дисциплина 

- Оценяване: писмен тест, проект, работа в час, устен изпит – пеене на песен и  

разпознаване на музикална творба по зададен списък (12 броя)  

III. КОНСУЛТАЦИИ 

а/ 8, 9, 10 клас       сряда       14:30 -  15:30 ч. 

б/ 11, 12 клас         петък      14:30 - 15:30 ч. 

в/ СОП               вторник      14:30 - 15:30 ч. 

г/ „Успех“ - понеделник      14:30 - 16:00 ч. 

IV. Клуб „БРИТАНИЯ“ 

                        четвъртък      14:30 – 16:00 ч. 

V. Контакти 

          pgdmusen@mail.bg           0876 979782 
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Електронна визитка на учителя 

ЗДРАВКА АНГЕЛОВА ПУЖЕВА  

           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. 

 

 

 

 

                              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 

                   

 



 

 

 

 

                                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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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. 

 

Преподавани предмет : Изобразително изкуство в 9 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 



 

 

 

 

 

            ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА 

НА НИКОЛЕТА ПЛАМЕНОВА ВАСЕВА 

СТАРШИ УЧИТЕЛ В ПГД“ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА“ 

 Образование: 

СУ“Климент Охридски“ – Специалност „Педагогика на 

изобразителното изкуство“ 

НБУ – Интериорен дизайн 

 Преподавателска заетост: 

9клас, 10 клас, 11 клас, 12клас 

Професионална подготовка по: 

УП Скулптура, УП Пространство и цвят, УП Рисуване, 

Композиция, УП Макетиране и моделиране, 

Цветознание, Рисуване. 

 Изисквания за постигнати резултати: 

Усвояване на базови знания и придобиване на умения по 

теоретични и практически дисциплини. Разбиране на 

понятия и термини от Професионалната подготовка. 

 Начин на оценяване: 

Писмени изпитвания по урочни единици и оценка на 

практически задачи. 

 Време и ден за консултация: 

Сряда: 13:30ч. – 14:30ч. 

 Контакти: тел.: 0895 620192 

 



                ЕЛЕКТРОННА   ВИЗИТКА 

       Здравейте, скъпи родители ! 

         Казвам се Радка Иванова Кънчева - 

    старши учител по математика  и  зам.-директор 

       в ПГД „Елисавета Вазова“ 

 

Образование: висше, магистър по математика от Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“, факултет „Математика и информатика“. 

Квалификация: учител по математика от 5. до 12. клас. 

Професионално-квалификационна степен: V ПКС. 

Публикации: Съавтор на учебник по математика за 7. клас, изд. САНПРО 

Защо станах учител: Обичам математиката и искам да покажа на децата, че тя е 

прекрасна, не е трудна и не трябва да се плашат от нея! 

Метод на работа: Това, което трябва да научат ще получат от мен по време на час. 

Ако някой ученик пише по-бавно - снима и дописва в къщи. Когато ученик 

отсъства, ще получи пропуснатото в месинджър групата на класа. 

Изисквания към учениците: да имат тетрадки, в които да пишат редовно и да 

внимават в час!  

Оценяване: писмени изпитвания, активна работа в час, желание за работа на 

дъската, проверка на тетрадките. 

Ден за консултации: понеделник от 14,30 до 15,30 ч. Учениците знаят, че и извън 

това време могат да получат всякаква информация през социалните мрежи, Школо и 

др. 

Контакти:       GSM:  0888 544 276      Е-mail: radi67@abv.bg 

         Facebook:  Radka Kancheva / Радка Кънчева 

         Всеки учебен ден:  до 17,30 ч. в сградата на ПГД „Ел.Вазова 
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РОСТИСЛАВА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА 

УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 
В ПГД „ ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА  “- гр. София. 

КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ НА 8 Д КЛАС 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Образование : Висше, степен магистър 
Бакалавър по Физика,  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". 
Магистър по Астрономия и астрофизика , физически факултет  СУ „СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ “. Професионална квалификация „ Физика и астрономия “. 
Магистър по методика на обучението по физика и астрономия, физически факултет  
 СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ “, специалност физика и математика, в процес на 
придобиване. 
 
2. Критерии, методи за оценяване и изисквания: 
Устно и писмено изпитване: Да могат да  решават задачи с прилагане на повече от една 
формула и преобразуване на мерните единици. Сравняват две физични величини и да 
анализират явления. Изказват физични закони, условия за протичане на явленията. 
Оценяване на презентации: Видът на презентацията да е подходящ за темата. 
Информацията да е представена в логическа последователност. Въведението да 
привлича вниманието и представя добре темата . 
Дискусия: Открита дискусия по проблеми на темата с  активно участие на учениците. 
Изисквания: Дисциплина в часовете по физика и астрономия. 
 
3. Консултации: ученици по физика и астрономия : сряда 14.30 ч. 
                               ученици със СОП : вторник 14.30 ч 
 
4. Контакти: Мобилен телефон: 0888 / 752134 
                       Електронна поща : rolinda@abv.bg 
                       Електронен дневник : Школо 
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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 

 



 

              Борянка Ангелова Николова 

 

Учител по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И 

СПОРТ  

 

Образование:   Национална Спортна Академия „Васил Левски“ 

Учител по Физическо възпитание и спорт и треньор по вид спорт – Баскетбол 

От 1998 г. до 2020 г. съм 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:  Няма значение колко голям е човек , а колко е голямо сърцето му! 

В часовете по Физическо възпитание и спорт изисквам: 

 На първо място: Спортен екип: Тениска ,клин , анцунг (ако има възможност) гуменки или 
кецове. Апропо: 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 (МОН – 5 теста) 

 Народни хора: от първи до дванадесети клас вашите деца трябва да знаят и играят 
популярни Български хора! 

 Изучава се и практикува спорта Волейбол, изключително популярен сред учениците! 

 В  часа по спортни дейности се разрешава на учениците да играят и практикуват играта 
Шахмат (дори и тези които са освободени от физически натоварвания). 

 Децата Ви ще бъдат оценени обективно! 

 Оценки ще  получат на база измерване физическа дееспособност ( Тестове от МОН) 

 Оценки ще получат на база активното си участие в часовете по ФВС. 

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

Тел. 0893458363 , Viber:0893458363 

Ден  за консултация: Всеки ден до 19 ЧАСА 

 

 

 
 
 



 

                                           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 
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 ПРОФИЛ 

Здравейте, драги родители! 

Казвам се Йоанна Георгиева Каварджикова и преподавам 

италиански език в ПГД ,,Елисавета Вазова“, гр. София. 

Това е моята електронна визитка, в която ще намерите 

информация за мен и моите контакти. За въпроси съм на 

разположение в сряда от 17:30 до 19:30 ч. Можете да се 

свържете с мен чрез обаждане, Viber, Shkolo или 

електронна поща. Денят ми за консултация е сряда от 

14:30 до 15:15 ч. 

Ще работим заедно за обучението и благоприятната среда на 

децата в училище. 

С уважение, Йоанна Г. Каварджикова ТЕЛЕФОН: +359883550005  

ИМЕЙЛ:  yoannakavardzhikova@abv.bg 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Завършила съм основно и средно образование, с пълно отличие, в Рим, Италия. Основно 

образование: ,,Аристиде Леонори“ и средно с професионална квалификация по специалността, 

издадена ми от професионално училище по туризъм и икономика ,,Джулио Верне“. През 2019, 

отново с пълно отличие, се дипломирах по специалността Италианска филология към Софийски 

университет ,, Св. Климент Охридски“, степен бакалавър. В четвърти курс като практика от 

университета преподавах италиански език в 105 СУ ,,Атанас Далчев“. 

Изисквания, методи, изпитвания и критерии 

Изисквания 

Да не се приказва в час, да се носят необходимите материали за часа, да се следи учебният 

процес, да се изпълняват задачите за домашно и да се научават своевременно лексиката и 

граматиката. 

Методи 

От личен опит и наблюдения, материалът най-добре се усвоява в клас; подходът към 

учениците ще бъде съобразен както на ниво колектив, така и индивидуално. На разположение 

съм за допълнителни обяснения, а темите ще бъдат разглеждани, докато се уверя, че знанията 

са усвоени. За затвърждаването и изграждането на дълготрайни знания ще правим много 

упражнения и редовен преговор. Доброволно учениците ще взимат участие, за което ще бъдат 

поощрявани, ще четат, ще разказват и ще пишат на дъската. Домашните ще бъдат проверявани 

всеки следващ час. Ще работим заедно, за да бъдат децата мотивирани и уверени. 

Изпитвания  

Ще бъдат под различна форма – устна, писмена и домашни. Датите на контролните и класните 

работи ще бъдат съобщавани по-рано, за да имат време всички да се подготвят, като разбира 

се в час ще работим за доброто представяне. 

Оценяване 

Оценките ще бъдат комплексни, съобразени с демонстрираните знания и желание за работа. 
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