
 

 

 

 

 

 

инж. Джина Петрова 

Бонева 
главен учител по професионална 

подготовка 

Класен ръководител на 11а клас 

 
Контакти: 

Телефон: +359893458344 

Ел. поща: djinabo@abv.bg 

Електронен дневник: Школо 

Консултации: Според утвърден от 

директора на ПГД „Ел. Вазова“ график 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

 

Педагогически: 

 25 години в ПГД „Елисавета Вазова“ 

Професионален: 

 8 години в конфекционни фирми за изработване на облакла 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Магистър по специалност „Техника и технология на текстил и 

облекло“, конфекция – ТУ София 

 Педагогическа правоспособност 

 Защитена I ПКС по Конструиране на облеклото на тема „Нови 

образователни технологии за компютърно конструиране на облекла на CAD 

система ЛЕКО“ 

 

МЕТОДИ НА РАБОТА 

 

 Лекционни, дискусионни, ситуационни 

 Интерактивни методи 

 Проектно – базиран метод 

 

ПОВОД ЗА ГОРДОСТ 

 

 Ежегодно получавани отличия от различни институции за 

        високи педагогически и художествено-творчески постижения 

 

 

 

 



                 

  

                                                        

 

 

 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, упражнени 

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”  
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НИКОЛЕТА ПЛАМЕНОВА ВАСЕВА 

СТАРШИ УЧИТЕЛ В ПГД“ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА“ 

● Образование: 

СУ“Климент Охридски“ – Специалност „Педагогика на 

изобразителното изкуство“ 

НБУ – Интериорен дизайн 

● Преподавателска заетост: 

         9 клас, 10 клас, 11 клас,  

Професионална подготовка по: 

Рисуване, Перспектива, Композиция, Цветознание, Иновативен дизайн 

Общообразователна подготовка по Изобразително изкуство 

● Изисквания за постигнати резултати: 

Усвояване на базови знания и придобиване на умения чрез теоретични 

и практически задачи. 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: 

Понеделник: 13:30ч. – 14:30ч. 

● Контакти: тел.: 0895 620192, nik_olette@abv.bg 
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                              Любомира Тодорова Коларова 

Образование: 

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Педагогика на обучението по Изобразително изкуство. 

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Промишлени изкуства – Мода 

НБУ – Интериорен дизайн  

 V ПКС  

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

практика;  · да работят активно в час;· да усвояват, осмислят и използват новите 

умения, знания, термини и понятия; · да  изпълняват в срок поставените задачи в час и 

за домашна работа;                                            

Форми и начини за контрол и проверка на знанията:                     ·  

Тест след всеки раздел;  · Активно участие в час; · Самостоятелно изпълнена задача; 

· Проект в екип; · Практически задачи 

Контакти : 

Адрес: гр. София, ул. Балша № 2 Телефон: 0895620246                   

Email:black_rose87@abv.bg 

Професионален опит: 

От 2011 г. до момента  

ПГД „ Елисавета Вазова“  

Преподаван предмети: 

Общообразователна подготовка: 

- Изобразително изкуство 

Професионална подготовка: 

- Дизайн на облеклото 

- Интериорен дизайн  

- УП Рисуване 

- УП Компютърна графика  

- Иновативен дизайн  

- Ден за консултации с ученици: 

- 8-10 клас - понеделник от 14:30 ч. 

- 11-12 клас – петък от 14 : 30ч. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 



 

 

 

 

инж. Адриана      

Здравкова  

Виденова 
старши учител по обща, 

отраслова и специфична 

подготовка 

Контакти: 

Мобилен телефон/Вайбър – 

0893458330 

Електронна. поща: 

adriana_videnova@abv.bg 

 

Съобщения: Школо, Messenger 

 

Консултации: 

Според утвърден график 

                                              от директора на ПГД „Ел. Вазова“ 

Предварително уговорена среща и час. 

Образование: 

Възпитаник съм на Софийска математическа гимназия. 

Висшето си образование съм завършила в Технически университет - град 

София. 

Притежавам образователна  степен магистър по техника и технология на 

текстила и облеклото. 

Педагогическа правоспособност 

Професионален опит: 

Работя от двадесет и четири  години в ПГД  „Елисавета Вазова“, на 

длъжност учител. Класен ръководител съм на пети пореден випуск. 

Работя активно с  ученици за постигането на държавни образователни 

стандарти  по предмети от професионална подготовка, и успешното им 

представяне на държавни изпити за придобиване на професионална 

квалификация. 

Професионална степен: 

Притежавам IV квалификационна степен, като учител по специални предмети. 

Силни страни: 

Позитивна  и внимателна, аналитична и дипломатична, притежаваща 

зареждаща енергия да мотивира и убеждава. 

Често казвам „Искам моите приятели да са образовани“. 

 



 

 

 

 

                                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 

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

практика;  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 раздел;                     · Активно участие в час;                  

· Самостоятелно изпълнена задача;   · Проект в екип;                                        

· Практически задачи; 

Контакти 

Адрес: гр. София, ул. Балша № 2 Телефон: 0895620071                       

Email: nikolova.iv4ik@gmail.com 

Професионален опит 
От 2015 година  

 ПГД “Елисавета Консулова - Вазова”, гр. София 
2014 – 2015 година 

 ПГО “Княгиня Мария - Луиза”, гр. София 

 

Преподаван предмет в 12 клас: 
Архитектура 

Скулпура - Учебна практика 

Ден за консултации с ученици: 

                                       Вторник  от 14.30 до 15.30ч. 
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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“- 17 години 

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

Класен ръководител на 9а – 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. В единадесети клас учениците изучават тематично френски за 

бизнес, а в дванадесети – френски за моден дизайн. 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“  

E-mail: votre.prof@abv.bg  
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           Име: Александра Бисерова Веселинова   

                                                                  Учител по История и Гражданско образование    

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

Образователно-квалификационна степен:  

Бакалавър – „Софийски университет св. Климент Охридски“– специалност История 

Магистър- „Софийски университет св. Климент Охридски“ – специалност „Българска 

Средновековна История“  

Изисквания, свързани с учебния процес по История и цивилизации:  

1. Учебници по История и цивилизации ,  VIII клас – издателство „Просвета“, IX 

клас -издателство „Просвета Азбуки“ . 

2.Средства на обучение -Дидактически игри – „Работа по изучаването на 

историческата фигура“, „Мозъчна атака“, „Историческа верига“, „Познай термина-

бесилница “, „Умение за работа с изображение/ картина“, „Умение за работа с 

текстове“. Презентации , Филми с образователна цел . 

3.Форми и начини за контрол и проверка на знанията: -Анализиране на исторически 

документи, активно участие, писмено изпитване, самостоятелна работа, устно 

изпитване, презентационни умения и говорене пред публика и разрошване на 

исторически дебати.  

Изисквания, свързани с учебния процес по Гражданско образование 

1. Учебник по Гражданско образование, XI клас -издателство „Педагог“ 

2. Средства на обучение: Ролеви игри, Анализ на визуален материал и артистични  

дейности, графичен организатор, изследователски проекти, дискусия, дебат и казуси.  

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

Пресъздаване на ситуацията, презентационни умения и говорене пред публика.  

Консултации:  

Понеделник от 14:30 до 15:30часа 

Четвъртък от 14: 30 до 15:30 часа 

Телефон за контакт: 0895620139 / email; aleksandra.veselinova5@gmail.com  
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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“ 

 



 

 

 

Виктория Иванова Николова 

старши учител в ПГД „Елисавета Вазова“ 

Педагогически стаж 40 години. 

 Контакти: 

 email: vikiart@abv.bg 

 Тел: 0885 637 985 
 

 

Образование висше 

ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност – математик с квалификация 

математик и учител по математика и физика. 

Месторабота: 

За учебната 2021г.-2022г.преподавател по математика  в ПГД „Елисавета 

Вазова“ на 9а, 9б, 9д, 10а, 10в, 11а, 11б, 11в и 11г клас и класен 

ръководител на 11б клас. 

Изисквания към учениците: 

Да имат тетрадки за домашна работа и работа в клас, учебник по 

математика на издателство „Архимед“. 

Форми на преподаване  –  лекция, беседа, дискусия, мозъчна  атака, работа с   

малки групи и в екип. 

Средства – учебник, нагледни пособия по математика и технически средства. 

         Преподаването ми е свързано с овладяване на основните математически 

понятия и откриване на връзката между тях, като се съобразявам с 

възрастовите особености на учениците, техния капацитет и интереси. Старая 

се материала  да е поднесен разбираемо за да може лесно да се усвоява. 

       По време на дистанционното обучение трябва да приучим учениците на 

още по-голяма  самодисциплина,  постоянство, взискателност и 

отговорност.Домашните работи са задължителни и се проверяват всеки час. 

Ден за консултации с родители: 

Всеки вторник от 18ч. до 19ч. 

Ден за консултации с ученици: 

Всеки понеделник от 14.30ч. до 15.30ч. 

Ден за консултации на ученици със СОП: 

         Всеки четвъртък от 14.30ч. до 15.30ч. 
 

mailto:vikiart@abv.bg

