
 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ  

НА  

УЧИТЕЛИТЕ, КОИТО ПРЕПОДАВАТ 

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 Г КЛАС  

СПЕЦИАЛНОСТ: ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 

ПРЕЗ  

УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

 



 

 

Даниела Стефанова Маринова-Янева 

Учител по Биология и здравно образование 

Класен ръководител на 12 
г
 клас 

   Професионална квалификационна степен: 

   V ПКС 

Професионална квалификация: 

Старши учител по Биология и здравно 

образование  

Учител по БДП  

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: 18 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: четвъртък от 14.30 ч. до 15.15 ч., понеделник – петък от 

14.30 до 18.00 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 

mailto:d.marinova.1979.41@gmail.com
mailto:deina06@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 – Сряда – 14.30-15.15 ч. 

Ученици със СОП – Четвъртък – 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: 

X клас: 

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

2.Христоматия – 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. 

 

 

 

 



„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 – V /пета/ 

Професионален опит: 18 години  

За учебната 2021/2022 г. преподавам математика в:  

- VIII 
“a“

, VIII 
“б“

, VIII 
“в“

, VIII 
“г“

 

- XII 
„а“

, XII 
„б“

, XII 
„в“

, XII 
„г“

 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. 

 

mailto:danikasapinova@gmail.com


 

    ЛЮДМИЛА  ЕВГЕНИЕВНА ПЕТРОВА 

Учител по: РУСКИ ЕЗИК – XII клас 

 

„Училището е работилница за човещина.“ 

Ян Амос Коменски 

Контакти: 

Мобилен телефон/Вайбър +359888346737 

Електр. поща: luss.petrova@abv.bg 

Електронен дневник: Школо 

Консултации: 

Ученици със СОП:  Вторник 14:30-15:15 

Ученици: Сряда – 14.30-15.15 ч. 

Образователно-квалификационна степен: 

1. СУ «Св.Климент Охридски», Педагогически факултет, Магистърска програма  

Съвременни образователни технологии, Специалност: учител по руски език; 

2. Краматорски индустриален институт, Специалност: инженер-металург, Магистърска 

програма  Обработка на метали под наляганеЛингводидактика» 

3.Специализация: Българска Стопанска Камара «Център за професионално обучение» - 

гр.София, Факултет: Счетоводство, Специалност: счетоводна отчетност. 

 

Изисквания, свързани с учебно-възпитателния процес: 

1. Руски език: 

- Учебник  „Успех“, изд.Велес; 

- Учебна тетрадка „Успех“, изд.Велес; 

2. Средства за обучение: Учебно съдържание, Електронно обучение, Интерактивни 

методи, ИКТ и др. 

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

– компетентности и умения по ОЕЕР, ниво А1-А2 втори ЧЕ. 

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

-Тестови задачи, устно изпитване, писмени задания, проекти 

- Методи: входно равнище, текущо и индивидуално; индивидуално и групово; по време 

на учебния процес, текущи задачи, задачи за самостоятелна или екипна работа – 

проекти, проучвания. 

- Оценявани компоненти: репродуктивност, продуктивност, приложения /пренос на 

знания/, творческо прилагане на знанията, уменията и компетенциите. 



Стела Михайлова Танева 

учител по Български език и литература ;  Гражданско образование 

Контакти: 0896847964 

E-mail: stella_taneva@abv.bg 

Електронен дневник : Школо 

Магията на книгата

  

Консултации: 

Ученици – понеделник –14.30-15.15 ч. – 10  клас 

Ученици със СОП – вторник – 14.30 – 15.15 ч.  

Ученици – сряда  14.30 – 15.15 ч. – 11 клас 

Образование   

1. СУ „Св.Климент Охридски”, Факултет Славянски филологии, специалност Българска 

филология, 

2. НБУ  Магистър специалност   Литература, специализация: Културни и литературни 

изследвания  

Професионална квалификация:  

1. НБУ – Културолог и литературовед 

2. Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Учител по 

психология и философия  

Професионално-квалификационна степен:  I ПКС 

 СУ „Св. Климент Охридски”, София, Департамент за информация и усъвършенстване на 

учители, придобита Първа професионално квалификационна степен 

Професионален опит:  Учителски стаж – Работя  в ПГД „Елисавета Вазова” от 25 години, 

преподавам  Български език и литература, сега преподавам  Гражданско образование 

Професионална степен: Старши учител по Български език и литература и ГО 

Преподавам на 10 г, 10д 11 а, 11 б, 11 ,в, 11 г – БЕЛ; 12 б, 12 в, 12 г – Гражданско образование 

Форми и методи на преподаване: лекционна, дискусионна, чрез интерактивни методи, 

екипно-проектно базирано обучение 



Моят профил: мотивирам учениците, помагам им да изграждат умения и компетентности, 

които да прилагат в различни образователни и житейски ситуации. Развивам и помагам за 

творческото, личностно и емоционално развитие на учениците, изграждам нагласа за успешна 

социална и професионална реализация и за принос към обществото.Учениците да  са активни 

граждани, които съхраняват традиционните ценности и работят за цялостно подобрение на 

социума и обществено благополучие. 

Изисквания, свързани с учебно-възпитателния процес: 

I. Учебници и помагала 

Български език и литература 

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

 2.Христоматия –8-10 клас, изд. «БГ учебник»; 

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

 4. Тетрадка, голям формат; 

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»; 

XII клас: 1.Учебник  - Гражданско образование за 12 клас, издателство „Педагог 6” 

2.Средства за обучение: Учебно съдържание, Електронно обучение, Интерактивни 

методи, ИКТ и др. 

3. Форми и начини за контрол и проверка на знанията: БЕЛ - устно и писмено изпитване, 

тестиране, създаване на  резюме и формиране на функционална грамотност – четене с 

разбиране; създаване на аргументативни текстове – есе и интерпретативно съчинение, 

проектна работа;  

4. Подходи, методи и критерии за оценка на знания и умения на учениците: 

- Подходи: Нормативно, критериално, 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: откриване на елементи от съдържанието, продуктивност, 

приложения /пренос на знания/, творческо прилагане на знанията, уменията и компетенциите, 

подаване на оценка и проявяване на отношение. 

 

 



 

 

 

                                                    МИЛА МЕТОДИЕВА ДАМЯНОВА 

 

 

 

 

Старши 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 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, гащета, анцуг, гуменки или маратонки. 

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. 

Оценките 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: сряда - 11 клас от 14.30 ч.; четвъртък -12 клас от 14.30 ч.; петък - 

ученици със СОП от     14.30 часа. 

 

 



 

                                                        Валентин Горанов Петров 

                                                                                     Учител по: 

                                                                             Английски език 

                                                                                          Музика 

 

                                                                     

Образователно-квалификационна степен:  

1. Магистър, “Английска филология“, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

2. Магистър, „Литургика и Музика“,   СУ „Св. Климент Охридски“ 

3. Магистър-инженер, „Ремонт машини МП“, МГУ „Св. Иван Рилски“ 

4. Магистър, „Икономика“ – Мениджмънт,     МГУ „Св. Иван Рилски“ 

Професионална квалификация: Инженер 

                                                                     Учител по: английски  език, музика, религия 

Професионална квалификационна степен/ПКС/: Пета степен 

 

Педагогическа практика:  Пет  години   

                                                                                                                                                                                                            

Методи на преподаване:    Беседа, дискусия, презентация, упражнение 

 

Оценяване:  Писмен тест, есе, устно изпитване, активно участие 

 

Консултации:   Ученици 8, 9, 10 клас – Понеделник  14.30 - 15.15 ч. 

                                 Ученици  11,  12 клас – Петък             14.30 - 15.15 ч. 

                                 Ученици със СОП      – Вторник         14.30 - 15.15 ч. 

 

Контакти:       Мобилен телефон:   0876 979782 

       Електр. поща: valgoranov@yahoo.com 

       Електронен дневник: “Школо”  

 ________________________________________________ 

 

 

mailto:valgoranov@yahoo.com


 

 

Пламен Маков                                                                  

    

 

 

 

                             Контакт: 0889 248 551 

                                plamen_makov@yahoo.com  

                             web адреси: 

                                http://behance.net/plamak  

                              Образование: 

                                                                                     1993 - 1999 - НХА, живопис, магистър 

  

Рисуване 
Рисуването е основно и задължително умение за формирането на професионалисти във 

всички области на дизайна. То създава /възпитава/ умения за възприемане, 

възпроизвеждане и създаване на форми и пространство върху двуизмерна повърхност, 

при определена осветеност и в хармонична взаимосвързаност. 

Като базисно умение, рисуването в ПГД се изучава и практикува през целия курс на 

обучение. Започва се с изучаване на подходящите материали и начините за правилната 

им употреба и запознаването с основните геометрични тела – вярното им 

пропорциониране и изобразяване в конкретна перспективна ситуация. Следва 

изучаване на принципите за светлосянъчно изграждане на ръбести и овални обемни 

тела чрез тониране с черен материал. Задачите постепенно се усложняват и преминават 

през рисуване на сложни натюрморти, гипсов орнамент,   капители, череп, глава, скици 

на човешка фигура, интериор и пейзаж. В последната година усилията са насочени към 

визуализация и представяне на проектите на съответната специалност. 

Обучението по рисуване се осъществява на групи, разпределени в ателиета с 

подходящо осветление и нагледни средства. Най-често използваните материали са 

кадастрон, моливи, въглен, креди, туш. 

http://behance.net/plamak


ХРИСТИНА АНГЕЛОВА 

Учител професионална подготовка 

художник, графичен дизайнер 

 

Образование: 

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – „Педагогика на изобразителното изкуство“, 

специалност „Живопис“; втора специалност „Естетика“ 

Степен - магистър 

 

Преподавателска заетост: 

За учебната 2021/22 година преподавам в следните класове и специалности: 

 9г - Изобразителни техники, Графичен дизайн, Графични техники 

 9д - Компютърна графика, Рекламна графика 

 10г - Графичен дизайн 

 10д - Щрифт 

 11б - Компютърна графика, Щрифт 

 11в - Компютърна графика 

 12г - Компютърна графика, Визуални изкуства 

 

Материали за часовете в 9 и 10 клас: 

- Листи А3 или 35х50 см - Картон 

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

- Цветен материал/ фулмастер, моливи, акрилни или темперни бои/ 

- Черен маркер, тънкописец 

За часовете в 11 и 12 клас:  работи се  със специализиран софтуер: 

CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign; програми и 

приложения за презентация и видео  

 

Форми и начини за проверка на знанията: чрез проекти, индивидуални и 

екипни задачи, самостоятелно проучване, практическо изпитване, домашна 

работа  

 

Време и ден за консултация: 

Понеделник и Петък: 14:30 ч.-15:30 ч. 

 

Контакти:  

тел.: 0888 143223; angelova_pgd@abv.bg;  

ОРЕС: Microsoft Teams  

Електронен дневник: Школо  

 

 

 

 

mailto:angelova_pgd@abv.bg


 

 

 

 

ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА                                                                 

на д-р Биляна Валентинова Стоименова 

 

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: Графичен дизайн и УП Графичен дизайн – Xг, XIг, XIIг, Дизайн на печатни 

издания – XIг, XIIг, УП Рисунка, типаж и анимация – XIг, XIIг, Рекламна графика и УП 

Рекламна графика – IXд, Xд к. 

 

Изисквания, свързани с  учебно-възпитателния процес по: 

 

Графичен дизайн и УП Графичен дизайн: 

X г клас – Учениците изучават типография, архитектура на шрифта, композиция и 

типографски решения в дизайна. 

Материали: Тетрадка – 40 листа,  

Скицник/лист А3 – 35/50, графични моливи, тънкописци линия, пергел, гума, бои 

(акварелни, акрилни, темперни) 

XIг, XIIг кл. – Учениците изучават софтуерни програми, с които изработват рекламни 

материали и цялостен тотал дизайн на фирма. В XII клас се подготвят за държавен 

зрелостен изпит. 

 

 

Дизайн на печатните издания: 

XIг клас – Учениците изучават видовете печат, строеж и дизайн на книгата. 

Материали: Тетрадка – 40 листа. 

Скицник/лист А3 – 35/50, графични моливи, тънкописци, линия, пергел, гума, бои 

(акварелни, акрилни, темперни) 

XIIг клас – Тетрадка – 40 листа. 

Учениците работят със специализиран софтуер. 

 

Рисунка, типаж и анимация:  

XIг – Учениците изучават анатомия на човешкото тяло. 

XIIг – Учениците изучават различните видове анимация и създават творчески проекти. 

Материали: Скицник А3-35/50; моливи, гума, острилка; бои – акварелни, акрилни, 

темперни, маслени; няколко размера четки  и др. 

 

Рекламна графика и УП Рекламна графика: 

IXд – Учениците изучават видовете реклами (плакат, билборд, опаковка, пощенска 

марка и др.) 



Xд – Учениците изучават основните принципи на визуалната комуникация и създават 

символи и знаци. 

Материали:  

Тетрадка – 40 листа. 

А3-35/50; 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, проекти и др. 

 

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; 

 самостоятелно проучване 

 практическо изпитване 

 конфериране 

 

 

Ден за консултация: понеделник, сряда и петък 106-та от 14:30 часа 

Ден за среща с родители: понеделник 

Контакти: 0884766739 

e-mail: bilyana86@abv.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 – Графичен дизайн;  

10 д –  Рекламна графика,  

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

Иновативен дизайн – Визуална комуникация; 

11 г – Графичен дизайн и Рисунка, типаж и анимация, Дизайн на печатни издания; 

 

В часовете по Графичен дизайн 9 клас, учениците работят върху композиционни задачи. 

Материали: 

- Листи А3 или 35х50 см 

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

- Темперни бои 



Графичен дизайн в 11 и 12 клас – работи се с компютърни програми за създаване на 

материали свързани с графичния дизайн и рекламата. 12 клас работят и за подготовка за 

Държавен изпит. 

 

Рекламна графика, 10 клас - учениците се запознават с основните принципи на Визуалната 

комуникация и създават пиктограми, знаци и символи. 

Материали: 

- Листи А3 или 35х50 см и А4 

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

- 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. 

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 

 

В часовете по Рисунка, типаж, анимация – 11 клас изучава се човешката фигура. 



Материали: 

- Листи А3 или 35х50 см - Картон 

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

- Цветен материал 

- Черен, маркер, тънкописец, фулмастер 

12 г – Графичен дизайн, Дизайн на печатни издания, УП Рисунка, типаж, анимация,   

В часовете по Графичен дизайн учениците доусъвършенстват работата си с графични 

програми, с които създават продукти свързани с графичния дизайн и рекламата. 

Застъпена е подготовката за Държавен изпит. 

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

на печатни издания с програмата Adobe InDesign 

В часовете по Рисунка, типаж, анимация експериментира се с проекти свързани с 

анимацията. 

Ден за консултации: сряда и 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Румяна Любомирова 

Антова 
Старши учител по професионална 

подготовка 

 
Контакти: 

Телефон: +359895620070 

Ел. поща: 22848@ibsedu.bg 

Електронен дневник: Школо 

Консултации: Според утвърден от 

директора на ПГД „Ел. Вазова“ график 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

 

Педагогически: 

 23 години в ПГД „Елисавета Вазова“ 

Административен: 

 8 години в общинска администрация на Столична община, 

 2 години в училищна администрация на ПГД „Елисавета Вазова“ 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Магистър по специалност „Управление на проекти“ 

 Бакалавър по специалност „Бизнесадминистрация“ 

 Професионален бакалавър по специалност „Текстилна техника“,  

 Педагогическа правоспособност 

 Възпитаник на Техникум по текстил „Начо Иванов“ – гр. София, 

понастоящем ПГД „Елисавета Вазова“ 

 

 

МЕТОДИ НА РАБОТА 

 

 Лекционни, дискусионни, ситуационни 

 Интерактивни методи 

 Проектно – базиран метод 

 

 

ПОВОД ЗА ГОРДОСТ 

 

 Грамота за професионализъм и човещина от „Сдружение на родителите на 

деца със синдром на Даун“ 

 Плакет от Гражданско движение „Помощ на лица с проблеми в развитието“ 

за подкрепа в осъществяването на националния конкурс „Познавам аутист“ 
 

 

 


