
 

 "Важното в живота е не триумфът, а борбата." Пиер дьо Кобертен 

 

 

Костадинка Цветкова Ноткова 

Старши учител по английски език 

 

 

Образование: висше,  СУ “Св. Климент Охридски “, НБУ гр. София 

Образователно-квалификационна степен: Магистър  

Специалност: Учител по английски език в средното училище 

Професионална квалификационна степен – V /пета/ 

Професионален опит: над 25 години  

За учебната 2021/2022 г. преподавам английски език в:  

- VIIIд,  IXд, Xд класове 

 

Форми и методи на преподаване: 

- лекционна  

- дискусионна 

- интерактивни методи 

- игрови подходи 

- 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 и усъвършенстване на уменията за  

комуникация и прилагане на наученото в житейски ситуации. Вярвам, че работата на 

учителя е да накара учениците да разкрият своите умения, таланти и да повярват в себе 

си. Приветствам всяка една крачка към успеха. 

 

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 създаване на собствен текст. Критериите са зададени 

в самото писмено изпитване. 

 
Контакти:  Мобилен телефон 0878958908 

Електр. поща: k_notkova@abv.bg 

Ден за консултации и срещи с родители-вторник, 14:30ч. 



 

 
 

 

   Български език и литература 

 

 

 

Аз съм Маргарита Илчева и работя в ПГД „Елисавета Вазова“ от 1991 г. Завършила съм 

„Българска филология“ в СУ „Кл. Охридски“ през 1988 г. Имам 4 професионално-

квалификационна степен. Сертифициран проверител съм на матури, както и оценител, 

проверител и анализатор на PISA. Участвам в  експертни работни групи в МОН. 

Ценя в часовете по Български език и литература мисленето, участието,  себеуважението и 

уважението към работата в класната стая. Използвам филми по изучаеми творби и 

различни новаторски методи на преподаване: мозъчна атака, карта на ума, рисуване по 

определени задачи, дебати, групова работа. Тази учебна година осмокласниците ще се 

учат да пишат есе и да дебатират по обществени проблеми. 

Можете да ме търсите в четвъртък до 19 ч. на телефон – 08956-20-204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    МАТЕМАТИКА 

„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, 14:3 
 

mailto:danikasapinova@gmail.com


 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

 
 
 

                                                                                    

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. При преподаването на нов 

материал използвам видеоматериали и презентации, които качвам в 

класната стая на съответната група в MS Teams. Необходимо е учениците да 

използват акаунтите си за достъп до платформата edu.mon.bg и Office 365 по 

време и на присъствено, и на онлайн обучение. 

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 за надграждане на знанията на ученика, и 

активно участие по време на час.  

 

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

Контакти: 

 e-mail: dmakshutova@gmail.com 

тел. 0887729963 

mailto:dmakshutova@gmail.com


 

 

 

ЗДРАВКА АНГЕЛОВА ПУЖЕВА  

           старши учител 

Педагогически стаж – 37 години 

 

 

Контакти: 

email: zdravka.puzeva@gmail.com 

Тел: 0887 421 975 

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,10д 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 ученици: 

Сряда  от 14.30 до 15.30ч. 

Ден за консултации с ученици СОП: 

 Понеделник 14:30ч. 

 



 

   ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

           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 

 

mailto:aleksandra.veselinova5@gmail.com


 

   ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

 

  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 

 

mailto:boyko_kirov@abv.bg


   ФИЛОСОФИЯ 

 

 

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/  

Педагогическа практика: 24г. 

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

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

Консултации:   Ученици – Понеделник – 14.30-15.15 ч. 

Ученици със СОП – Сряда – 14.30-15.15 ч. 

 

Контакти:       Мобилен телефон:   0878 11 47 60 

 Електр. поща: plamen.dilkov6464@gmail.com 

 Електронен дневник: Школо 

mailto:plamen.dilkov6464@gmail.com


   

 

 

 БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

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: 18 г. в ПГД 

„Елисавета Вазова, гр. София

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

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: понеделник - петък от 14.30 ч. до 18.30 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 



"За да се усъвършенства умът, трябва повече да се размишлява,  

отколкото да се заучава." 

/1596 - 1650/      Рене Декарт 

Ралица Валентинова Ранчова 

               старши учител по физика и астрономия 

 

Образование: Висше,  СУ “Св. Климент Охридски “гр. София 

Образователно-квалификационна степен: Магистър  

Специалност: Химия и физика 

Професионална квалификационна степен – III /трета/ 

Професионален опит: 20 години  

За учебната 2021/2022 г. преподавам физика и астрономия в:  

- VIII “a“, VIII “б“, VIII “в“, VIII “г“ 

- IX „а“, IX „б“, IX„в“, IX „г“, IX „д“  

- X „а“, X „б“, X„в“, X „г“, X „д“ класове. 

Форми и методи на преподаване: 

- лекционна  

- дискусионна 

- интерактивни методи 

- демонстрационни методи / чрез приложения, презентации/ 

- практически - проектен и лабораторна работа  

Подход при преподаване: 

Класната стая е динамична среда, обединяваща ученици от различна среда, с различни 

способности и личностни качества, което налага прилагането на креативни и иновативни стратегии 

за преподаване, за да отговори на индивидуалните нужди на учениците. За това обикновено 

включвам внимателно проектирани индивидуални учебни дейности, групова работа или работа с 

целия клас. Ключовият елемент е ангажираност на учениците и придобиване на умения за 

самоподготовка, което предоставя и възможности за постоянна обратна връзка. Прилагам често 

като метод “формиращото оценяване“, целта му не е да се постави оценка на ученика,  а да измери 

прогреса по поставените цели, което позволява на учениците сами да определят нивото на 

постиженията си.  

Критерии за оценка на знанията и уменията:   

- устно изпитване – оценката се формира в резултат на наблюдение на активността и нивото 

на усвояване на материала в продължение на няколко часа или в един час. Ученикът 

получава три теоретични въпроса и една задача.  

- писмено изпитване – тест или задачи с пълни решения. Критериите са зададени в самото 

писмено изпитване. 

- практическо изпитване, проект – обосновка на избраните методи при изследването; 
представяне на последователните етапи при реализирането на проекта; личен принос и 
новаторство при разрешаването на проблема – където е възможно; конкретни резултати; 
естетическо, техническо оформление и писмена грамотност; оригиналност на 
представянето. 

Контакти:  Мобилен телефон 0884660084, Електронна поща: ranchovaralitsa@gmail.com 
 Ден за консултации и срещи с родители- вторник, 14:30ч 

mailto:ranchovaralitsa@gmail.com


  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
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“ 

Преподавател по Химия и опазване на околната среда 

Педагогическа практика: 33 години 

Педагогическа практика в ПГД „Елисавета Вазова“: 16 години 

 

Класен ръководител на VIII Б клас през учебната 2021/2022 г. 

 

Изисквания, свързани с учебно-възпитателния процес по: 

 

Химия и опазване на околната среда: 

 

1. Учебници по Химия за съответния клас (VIII, IX, X); 

2. Тетрадка за работа в клас, домашна работа и лабораторни занятия; 

3. Периодична система (VIII, IX, X клас);  

4. 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; 

5. Средства за обучение: информационно-комуникационни технологии (електронни уроци, 

видеа, презентации, образователни игри, постери); 

6. 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; 

7. 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 химична лаборатория; 

- умения за решаване на различни типове задачи; 

- умения за точно и изчерпателно обяснение на химични процеси и явления и 

тяхното значение за бита, практиката, природата и човека; 

- умения за работа с таблици, схеми, диаграми и модели; 

 

Ден за консултации по Химия: Понеделник – 14.30 часа 

Ден за консултации на ученици със СОП: Вторник – 14.30 часа 

Ден за среща с родители: Четвъртък - 14.30 час 

 Контакти: 

 galia.aralova@abv.bg;   0888  366  693 
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     МУЗИКА 

 

                                                        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


   ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

 

 

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: 

         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 

 

 



                               Кирил Радев Райков 

                      Учител по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ  

 

Образование:   Национална Спортна Академия „Васил Левски“ 

Учител по Физическо възпитание и спорт, треньор по вид спорт – Лека атлетика 

Магистър по Спорт за високи постижения – кондиционна подготовка 

Философия на обучение:  „Бъдещето зависи от това какво правим в момента.” 
Махатма Ганди                                                                                                                                                                                                                                       

В часовете по Физическо възпитание и спорт изисквам: 

 Спортен екип:  

 Тениска,клин, 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 се практикуват спортовете: волейбол, баскетбол, 
федербал и шах. 

 Ще бъдат оценявани на база измерване физическа дееспособност ( Тестове 
от МОН) 

 Оценки ще получат и за активното си участие в часовете по ФВС. 

 

Тел. 0888586669 
Ден за консултация: Понеделник  14:30 

                                      Четвъртък     14:30  



ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

 

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 



 

 

 

 


