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ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ 

 

• Магистър, специалност „Книга и печатна графика“  

• Педагогическа правоспособност 

 

УЧЕБНО-ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ 

 

• Дизайн - Графичен дизайн 

 

ФОРМИ И МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

 

• Демонстрационен метод чрез приложения, презентиране на различни примери, 

проучване; 

• Практически задания – групови и индивидуални проекти;  

• Постоянни дискусии и взаимно обогатяване; 

• Индивидуален подход към всеки ученик. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА 

 

• Бели листа – формат А3 (скицник) или дебел картон с размер 35/50 см.  

• Черни моливи – B, 2B, 3В, 4B, 6B, 8B 

• Материали за рисуване с цвят: 

˗ Акварелни бои (+четки и палитра); 

˗ темперни бои (+ четки и палитра); 

˗ цветни моливи (обикновени или акварелни); 

˗ пастели (маслени, сухи или акварелни); 

˗ дебели или тънки маркери (по избор). 

• Материали за рисуване в черно-бяло:  

˗ молив, въглен; 

˗ черен тънкописец; 

˗ креда; 

˗ туш и перо или друг графичен материал (по избор). 

 

 



КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД В ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

(НАЧИНИ И КРИТЕРИИ) 

 

• Начини: 

˗ учениците усвояват принципите на композицията и изграждането на 

художествена творба; 

˗ Запознават се с рисуването, като основа на изобразителната творческа дейност.; 

˗ Научават изграждане на обемно-пространствена структура, спазвайки 

основните принципи; 

˗ Развиват художествено и oбразно мислене, изграждат изобразителни качества и 

навици; 

˗ Усвояват способности, като наблюдателност, целенасоченост, концентрация, 

аналитичност, зрителна памет, пространствено и логично мислене, самодисциплина; 

˗ Запознават се със спецификата и изразните възможности на различните 

материали и рисунъчни техники. 

• Критерии: 

˗ При точно и старателно изпълнение на поставените задачи и представянето им 

в срок, ученикът получава оценка Отличен (6); 

˗ Ученик, който не е представил предварително поставено задание за 

самостоятелна работа веднъж се наказва със забележка; 

˗ При последващо такова или категоричен отказ да я изпълни, му се пише Слаб (2). 

 

 

МИСЪЛ, КОЯТО МЕ ВДЪХНОВЯВА В РАБОТАТА МИ НА УЧИТЕЛ 

 

„Да води, да насърчава, с вяра да обединява. Това трябва да бъде мисията на 

всеки учител.” 


