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Разкажи ми и аз ще го забравя, 

покажи ми и аз ще го разбера,  

остави ме да го направя  

и ще го запомня завинаги. 

 

инж. Нели Симеонова Гергова 

класен ръководител на 12 А клас 

старши учител по професионална подготовка 

 

Образование – висше, Технически университет гр. София; 

магистър по специалност Текстилна техника, с V професионално-квалиикационна степен. 

Преподавам специални предмети от специалност Моден дизайн – Конструиране на 

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

Материалознание. 

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

условия, което дава възможност за по-добро представяне на връзката  теория-практика. При работа 

с учениците използвам различни форми – лекция, дискусия, демонстрация (мостри, чертежи, 

снимков и видео материал, личен пример). Вярвам в индивидуалния подход и в това, че всичко 

може да бъде научено. Стремя се да предразположа учениците свободно да питат – няма глупави 

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

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

държавните квалификационни изпити и успешна професионална реализация. 

Контакти: тел. 0889 445 708 

                  ел. поща:  n_guergova@abv.bg 

                  предварително уговорена среща 

 

 

 

 



 

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. 

 



          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. 

 



„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. 



 
 

  Бойко Кръстев Киров 
Учител по География и Икономика 

 

Контакти: boyko_kirov@abv.bg; +359886990896; 
Електронен дневник „Школо“ 

 
Образование: висше; ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград 

Специалност: „География“ 

Придобита педагогическа квалификация: „Учител по География“ 

 

За учебната 2021/2022 година – Преподавател по „География и Икономика“ в следните 

класове:  

8 д; 9 а-д; 10 а-д клас  

„Гражданско образование“ – 12а клас 

 

Методи на преподаване:  

- Лекционна 

- Дискусионна 

- Интерактивна и Демонстративна (Презентации и допълнителни материали) 

 

Изисквани учебници и помагала: 

- Учебник – издателство „Анубис“ 

- Атлас – издателство „Атласи“ 

- Тетрадка за работа в клас (без обявен формат) 

 

Критерии за оценяване – Устно изпитване; Тестове и задачи; Активно участие; Работа с 

атлас и контурни карти 



 

 

 

 

 

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. 

 



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  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

   

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  

Преподавани предмет в 12 клас: 

Архитектура 

Дизайн на облеклото 

Дизайн на облеклото – учебна практика 

Преподавани предмети в 11 клас: 

История на костюма 

Дизайн на облеклото 

Дизайн на облеклото – учебна практика 

Иновативен дизайн – Модул 1 

 

 

 

 

Електронна  визитка  на 

Ивелина Кръстева Николова 

Образование 

2004 - 2012 година                          

Национална Художествена Академия 

Факултет за Изящни Изкуства 

Специалност:  Изкуствознание        

Ниво на квалификация - Магистър  

2004 – 2009 година                            

Национална Художествена Академия                        

Факултет за Изящни Изкуства          

Педагогика на обучението по 

Изобразителни Изкуства 

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; 

Ден за консултации с ученици: 

                                       Вторник  от 14.30 до 15.30ч. 



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 

 35 курса, в помощ на преподаваните предмети 

 

Педагогическа практика като учител:  17 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 8356 

Електр. поща: taniapetkovaa@gmail.com 

Електронен дневник: Школо 

Съобщения: Школо, Messenger, Viber 



  

 

   

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  

 

 

 

 

Електронна  визитка  на :  

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 

Ден за консултации с ученици: 

8-10 клас - понеделник от 14:30 ч. 

11-12 клас – петък от 14 : 30ч. 

 

  

 

 



 


