
 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП 
 

НА 

XI В клас, специалност „КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДЕСЕНИРАНЕ НА 

ТЪКАНИ ПЛОЩНИ ИЗДЕЛИЯ“ 

За учебната 2020/2021 учебна година 

 

 

„ Аз открих пътя към щастието - следвайки мечтите и успеха си, улавяйки 

красотата на света и рисувайки картините на живота - семейство, любов и цветя!“ 

        Елисавета Консулова-Вазова 

 

 



Емилия Георгиева Христова 

Учител по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Класен ръководител на XI В клас 

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 Руска 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. 

 

mailto:mstoianova69@gmail.com%20/
mailto:mirela_stoianova@abv.bg


„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 
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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 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 

nik_olette@abv.bg 
 



Таня Сталинова Петкова 

 

Учител по МАТЕМАТИКА, 

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА, 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

Образователно-квалификационна степен:  Магистър по МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, 

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

Професионална квалификация:   

 Старши учител, Пета професионалноквалификационна степен, СУ „Св. Климент 
Охридски“ 

 Чуждоезикова специализация, НБУ 

 Дизайнер, НБУ 

 32 курса, в помощ на преподаваните предмети 

 

Педагогическа практика като учител:  16 г. 
 

Форми и методи на преподаване: 

 Лекционна, дискусионна, интерактивни методи, мозъчна атака (брейнсторминг). 

 Методи за ангажиране на вниманието и концентрация на учениците.  

 Въображение, съобразителност, логическо мислене, последователност при решение на 

конкретни задачи. 

 Сремеж за замяна на традиционните методи с правила за създаване на мисловни умения и 
методи за самостоятелно постигане на посочените цели. 

 Самостоятелното решаване на конкретно поставени задачи. 

 Самостоятелно решение на казус по предварително създадена ситуация. 

 Поощряване на индивидуални решения. 

 Провокиране на предложените решения с цел развиване на интелект,  способности  за 

мислене, усет за ред и подредба. 

 GeoGebra - за създаване на математически конструкции и динамични чертежи по 

математика. 

 Работата по проекти, по предварително зададена тема и критерии. 

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

самостоятелна работа, контролна работа, участие в час, практически задачи и др. 
 

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

са предварително зададени и приложени към заданието. 
Контакти:  Мобилен телефон/Viber – 089 345 856 

Електр. поща: taniapetkovaa@gmail.com 

Електронен дневник: Школо 
Съобщения: Школо, Messenger, Viber 



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 : Производствена практика ,Компютърна графика  в 12 

клас 

 

 Изисквания към учениците , свързани с учебно – възпитателния процес : 

- Тетрадка за работа в клас (компютърна графика) 

- Осигуряване на материали за производтвена практика  

 

 Форми и начини за контрол и проверка на знанията: 

- 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 

Анна Сапунджиева 

 
Учител по Професионална Подготовка- Компютърно проектиране и десениране, Учебна 

практика-компютърно проектиране и десениране на тъкани, Израборване на 

уникати,Процеси и машини в тъкачното производство,Строеж на тъкани,Учебна практика-

Процеси и машини в тъкачното производство 

Образователно-квалификационна степен: Магистър по Проектиране на технологии за 

облекло и текстил, Технически университет-София 

Професионална квалификация: Учител 

 Изисквания свързани с учебния процес по Професионална подготовка за 10 и 11 клас: 

- тетрадка за работа в клас 

- да имат помощни материали при работа в екип по зададена задача 

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

писане в тетрадките на основна информация, представяне на учениците пред класа- 

да могат да работят на дъската. 

Форми и начини за контрол и проверка на знанията: 

- контролна работа 

-участие в клас 

 -изпълняване на домашните работи 

  -работа в екип 

-оценка на писмените работи 

    Критерии за оценяване знанията на ученика: 

-знае оновните понятия по дадения предмет 

-умение да могат да си презентират  проектите 

Ден за консултации за ученици по Професионална подготовка: сряда 14.30 

Ден за консултации за ученици със СОП:  вторник 12.30  

 Ден за среща с родители: при нужда от разговор и среща      Контакти:0895620070 

 

 



 



ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА 

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 



 
 

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 записаното  в тетрадките. 


