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ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ 

• Магистър, специалност „Математика и информатика“; 

• Магистър по дизайн; 

• Трета СПК - Професия: „Компютърен график“, Спец.: „Компютърна графика“; 

• Пета ПКС; 

• Чуждоезикова специализация. 

 

УЧЕБНО-ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ 

• Математика и информатика; 

• Дизайн - Компютърна графика. 

 

ФОРМИ И МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

• Лекционна и дискусионна форма;  

• Интерактивни методи; 

• Мозъчна атака (брейнсторминг); 

• Методи за ангажиране на вниманието и концентрация на учениците. 

• Въображение, съобразителност, логическо мислене, последователност при 

решение на конкретни задачи; 

• GeoGebra - за създаване на математически конструкции и динамични и 

анимирани чертежи по математика; 

• Работа по проекти, по предварително зададена тема и критерии; 

• Замяна на традиционните методи с правила за създаване на мисловни умения и 

методи за изграждане в учениците на стремеж към самостоятелно постигане на посочените 

цели. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА 

Права: 

• Стремеж към създаване и изграждане на мисловни умения за самостоятелно 

решаване на поставените задачи; 

• Самостоятелно и идейно решаване на конкретно поставени задачи; 

• Самостоятелно решение на казус по предварително създадена ситуация; 

• Поощряване на индивидуални и рационални решения; 

• Провокиране на предложените решения с цел развиване на интелект,  

способности  за мислене, усет за ред и подредба. 

 



Задължения: 

• Математика и ИТ: 

− Учебник; 

− Тетрадка голям формат, чертожни инструменти (за определени часове); 

− Редовно писане на домашна работа; 

− В случай на отсъствие при възложена самостоятелна работа, ученикът 

уведомява учителят в първият час на завръщането си и се разбират за ден и час за 

провеждането й; 

− Участие в часовете при групова работа; 

− Разговаря в час само с учителя и не пречи на съучениците си; 

− На работната площ се разполагат само материали по математика без храна, 

напитки и други вещи. 

• Компютърна графика: 

− Тетрадка по желание или водене на записки на електронно устройство; 

− Не използва лицензирани изображения и не нарушава авторски права; 

− Създава нови изображения и не копира чужди идеи; 

− Изпълнение на поставените задачи в зададения срок; 

− Създава си удобство и комфорт както на екрана, така и на работното място; 

− Спазва правилата за работа в КК и не внася храна и напитки в тях; 

− Работното място се оставя чисто и подредено след напускането му. 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД В ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

(НАЧИНИ И КРИТЕРИИ) 

Математика и ИТ: 

• Контролни работи след всеки раздел, класна работа в края на срока, изходно 

ниво, тестове; 

• Устно изпитване, активна работа в час, участие в няколко последователни часа. 

• Не се оценява домашна работа, тъй като тя е задължителна. Оценка върху 

домашни задания (до 2 оценки на срок) се поставя като комплексна върху няколко такива. 

• Всяко едно от изброените оценявания е придружено от критерии и формула за 

изчисляване на резултата. 

Компютърна графика: 

• Теоретични тестове със зададен критерии за оценка; 

• Изпълнение в срок на зададен проект; 

• Всеки проект (или етап от него) се възлага с конкретни изисквания и 

предварително зададен срок; 

• Прецизно изпълнение на зададено упражнение за часа;  

• Активно участие;  

• Предложение за рационален и лесен начин за изпълнение на конкретно 

поставена задача;  

• Собствена идея за справяне при възникнал проблем с графичния редактор и 

намиране на изход за довеждане на задачата до край. 

 

МИСЪЛ, КОЯТО МЕ ВДЪХНОВЯВА В РАБОТАТА МИ НА УЧИТЕЛ         

 

 


