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1. Общи сведения

Име Фамилия: Христина  Христова

Гражданство: България

Дата на раждане: 18.03.1957

Образование: Висше, степен бакалавър

Диплома №: ПУ –

Дата на завършване: 2001г.

Специалност: изобразително изкуство

Квалификация: учител по изобразително изкуство

Сертификати /Придобити умения/:  

• ПЕТА професионално-квалификационна степен 

Общ трудов стаж: 41 г. 4 м., придобит към 01.11.2018

Педагогически стаж 41г.

Педагогически стаж в текущото учебно заведение: 30 години



2. Философия на преподаване:

Изкуството, има определяща роля за формирането и 

развитието на личността на детето.

Изобразителната дейност е вид форма на междуличностно 

общуване деца-деца, децавъзрастни,

деца- общества.

Рисунките на децата свидетелстват за удивителна творческа 

енергия. 

Ролята на учителя е да я усили и съхрани с много обич към 

децата , с педагогически такт и майсторство.



3. Квалификации, награди:



2016/2017г.

„ЗПУО – новости и предизвикателства. 
Държавни образователни стандарти“. –
31.10.2016г. „ИВ-ГИ 26“

 „Креативни подходи в обучението по 
изобразително изкуство“, Варненски свободен 
университет „Черноризец Храбър“

 „Работа с родители във връзка с осигуряване 
на приобщаващо образование на деца и 
ученици“, Universal school

 ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „България в 
картини и слово“, Търговище - грамота

 Конкурс за детски рисунки „Свети Трифон 
Зарезан“ 



2017/2018г.

„Самооценяване – процес на изготвяне на 
вътрешна оценка на качеството на предоставеното 
образование“ – Universal school 9.12.2017г.

 „Развитие на финансова грамотност у учениците“, 
Академия НИКЕ ООД, София 

 Номинирана за Годишна награда на Регионалното 
управление на образованието – Пловдив за висок 
професионализъм и всеотдайност в 
педагогическата дейност и за постигнати значими 
резултати в образователно-възпитателния процес.

Диплом за педагог от Национален конкурс „Дъга 
от таланти“ – „Аз и морето“, гр. Бургас

 Приз «Признание» за професионализъм и работа 
с млади талантиНационален конкурс „Дъга от 
таланти“ – „Живот без тревоги“, гр. Бургас;



2018/2019г.

„Учителско портфолио“ - Universal school 29.01.2019г.

 «Приобщаваща педагогика и приобщаващо образование. 
Изграждане на партньорски взаимоотношения м/у учители 
и родители» - Център за проф. обучение – „Знание и 
реализация“ 10.11.2018г. 

 Грамота за ръководител на участник в XI Национален 
конкурс „Вълшебният свят на Родопите“, Кърджали 2018г.













Минал опит

Открит урок по родолюбие в Исторически 

музей, Пловдив на тема: «Поетическият образ 

на България, през погледа на младите 

художници» - изложба

Интегриран урок по родолюбие  на тема 

„Априлско въстание“ – изложба и декор

Конкурси:

- „Възкресение Христово” – Павлина Русева 

- „Дъга от таланти“  на тема «Живот без тревоги»– Ивана Русева 

– гранд при

- „Дъга от таланти“ на тема «Живот без тревоги»– получава приз 

признание за  професионализъм и работа с млади таланти

- „Дъга от таланти“ на тема «Живот без тревоги»– Савина Атаян 

– полуфиналист

- „Дъга от таланти“ на тема «Живот без тревоги»– Росица 

Йорданова – полуфиналист

- „Дъга от таланти“ на тема «Аз и морето» - Весела Петкова –

първо място

- „Дъга от таланти“ на тема «Аз и морето» - Павлина Русева –

трето място

- Морска арт олимпиада – Весела Петкова и Павлина Русева –

победители



4. Отговорности на учителя

 През учебните 2016-2018 година преподавам изобразително изкуство V-IX класове;
 Класен ръководител на XI а клас.
 Организирам учебен процес, в който всички ученици/деца са подкрепяни 
и мотивирани за постигане на необходимите ключови компетентности;
 Член съм на МО «Естетически цикъл»
 Споделям  добри практики с учители, експерти;
 Участвам в проекти на МОН, конференции, конкурси и други подобни форми, 
където са представени разработени идеи, собствени и на учениците ми;
 Реализирам съвместни дейности с родителите и общността като член 
на Училищната комисия за организиране на тържества, празници, 
концерти, извънкласни дейности;
 Изготвям декорите на всички училищни тържества и мероприятия;
 Участвам в благотворителни инициативи на училището – изработване на картички и 
сувенири за Коледен базар, мартенички, картини и др.;
 Включвам се в ЕОПЛР като доверен учител



5. Научно - методическа дейност



Учебна, 

справочна 

литература по 

предмета и 

нагледни 

средства, 

използвани от 

учителя и от 

учениците

Използвани 

образователни 

технологии и 

интерактивни 

техники

Измерители на 

качеството на 

обучение на 

учениците





Учебна, справочна литература по предмета и нагледни средства, 
използвани от учителя и от учениците

 учебно-методическата 
литература е съобразена с ДОС, 
УУП, УП по изобразително 
изкуство, Стратегията за развитие 
на училището, възрастта и 
индивидуалните потребности и 
интереси на учениците;

 Учебници на издателство 
“Просвета Плюс”, «Булвест 2000», 
образователни планове, програми 
и учебно-методическа литература 
и електронни учебници;

„Уча се“;

 собствени електронни ресурси/ 
презентации, приложения и др. /

https://ucha.se/profile/
https://ucha.se/profile/
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Anubis-Bulvest-Reader/Anubis-Bulvest Reader.exe
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Anubis-Bulvest-Reader/Anubis-Bulvest Reader.exe
https://ucha.se/profile/
https://ucha.se/profile/
https://drive.google.com/open?id=1--TrIqS6ZAa0QxJTRxmjomwixA99M2vu
https://drive.google.com/open?id=1--TrIqS6ZAa0QxJTRxmjomwixA99M2vu


Използвани образователни технологии и 
интерактивни техники

 Нагледни материали/ табла, илюстрации, рисунки, картини/;

Методите които използвам в своята преподавателска работа са: 
лекция, беседа, наблюдение, съпоставяне ,анализ, синтез, 
обобщение, дискусия, самостоятелна работа, работа по групи, игра;

 Презентации;

Използвам екипната работа- дава добри резултати/ децата 
общуват, разрешават заедно проблеми, взаимно си помагат и се 
учат./



Измерители на качеството на обучение на учениците

 ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИТЕ - Оценката, която 
поставям по изобразително изкуство е комплексна- включва 
дидактически и естетически показатели.Стремя се тя да поощрява 
интереса на ученика към участие в часовете по изобразително 
изкуство, да развиват изобразителни способности и творческо 
мислене.

 УЧЕНИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ -

 ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ - Изложбите, в които 
участват моите ученици, наградите които получават от конкурси, 
удовлетворението което изпитват при добре свършена работа е 
показател за моята работа. Родителите се включват в нашата 
дейност не само като зрители, а и като партньори / изложби, 
базари, конкурси /

към приложение 



6. Резултати от педагогическата дейност

Участие и класиране на олимпиади, 

състезания и конкурси

Реализация на ученици (постъпили във ВУЗ, 
реализация по дисциплина

2016/2017г. 2017/2018г 2018/2019г



Участие и класиране на олимпиади, състезания и конкурси
2016/2017г.

• ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „България в 
картини и слово“, Търговище – Росица Димитрова 
Йорданова;

• Конкурс за детски рисунки „Свети Трифон 
Зарезан“ – Магдалена Ивайлова Николова



Участие и класиране на олимпиади, състезания и конкурси
2017/2018г.

• Национален конкурс „Дъга от таланти“ – „Аз и 
морето“, гр. Бургас;

•Национален конкурс „Дъга от таланти“ – „Живот 
без тревоги“, гр. Бургас;



Участие и класиране на олимпиади, състезания и конкурси 
2018г.

• XI Национален конкурс „Вълшебният свят на Родопите“, 
Кърджали 2018г.

• I място в конкурс и изложба „Цветовете на мира, 
организирана по случай откриването на Пробега на 
мира.



Реализация на ученици

Павлина Русева – стипендиант на 
Ротари клуб

Николета Ганчева

Анета Вели и Николета Ганчева



7. Обобщение на опита

опит тема обхват резултат

Открити уроци  интегриран открит урок по БЕЛ и 
Изобразително изкуство –28.03.2017г. 
„Поетическият образ на България през 
погледа на младите художници“ 

 интегриран урок по родолюбие  на тема 
„Априлско въстание“ – изложба и декор

6а клас Присъствали Експертите от РУО 
Делов и Спасова, Директор, 
ЗДУД, комитет „Родолюбие“, 
родители, Л. Бакалска, Боян
Атанасов, Ив. Найденов, Стойчо
Трендафилов,. Лили Станчева

Участия в 
проекти

 проект на МОН № BG05M20P001-2.004 " 
Твоят час“като  ръководител на клуб 
„АРТ“

 „Успех“

1-4 кл.;
5-12 кл.

Разгръщане на творческия 
потенциал на учениците чрез 
развиване на уменията им за 
художествено конструиране и 
декоративно рисуване.
Работа в екип. 
Обогатяване базата на 
училището

Извънкласни 
дейности

 участие в конкурси, пленери, изложби и 
благотворителни инициативи;

 спектакъл «Заедно да полетим» към 
инициативата «Крилата на 
приобщаването», с участието на ученици 
от 2.а, 3.а,4.а, 5.а.б., 6 и 7 кл. и деца от 
танцовия състав към НЧ «Н. Вапцаров», 
кв. Прослав – декор и жури

Всички 
възрасти

Развитие на творческите 
заложби на учениците

приложение



8. Работа в качеството на класен ръководител/ ръководител група

Като класен ръководител планирам дейността на 
класа, спрямо възрастовите особености интереси и 
потребности на учениците;

• Осигурявам защита и пазя правата на 
учащите, като прилагам дифиренциран подход и 
групава работа. Активно си сътруднича с 
педагогическия съветник. 

• Следя успеваемостта на учениците и 
контактувам с родителите, като ги информирам за 
постиженията на децата им, допуснати нарушения на 
училищните правила и инциденти;

• Периодично организирам и провеждам 
родителски срещи. Работя с родителите 
индивидуално, привличам ги за подпомагане на 
извънучебните дейности на класа;

• Участвам в организирането на училищни 
тържества и спортни мероприятия

• Попълвам всички реквизити в дневник , 
ученически книжки, лични картони, главна книга и 
др. документи, съгласно училищните нормативи.



9.Оценка и резултати/ Самооценка

/По раздел „ Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа“ точка „г“/

Период: 2016 - 2020 г.



10. Бъдещи планове - описателна част

Да усъвършенствам уменията си в планиране и подбор на 

подходящи методи, средства и материали.

Да провокирам интереса на учениците в търсене, подбор и 

работа с различни източници на информация. 

Да развивам професионалните и личностните си качества 

чрез поддържащо обучение – курсове, семинари и други. 

Стимулиране на учениците за творчески  изяви и 

постижения

Споделяне ня опит



11. Приложение

Списък и образци от творчески 
работи на учителя; учебно-
изследователска работа;проекти и 
др. 

Снимки, записи от проведени 
мероприятия

Програми за ЗИП, ИЧ, тематични 
работни планове и др.

https://drive.google.com/open?id=1uESoXWAQgmCIyeIo6JbmgqEnXo-9hygz


Списък и образци от творчески работи на учителя; 
учебно-изследователска работа;проекти и др. 

Автор на логото на СУ „Л. Каравелов“, Пловдив

Художествено оформление на книги - „Слънчев 
кръг” – стихотворения, есета, импресии;

Художник: Христина Христова



Снимки, записи от проведени мероприятия

http://https/drive.google.com/open?id=1v6aAyndjS-GVSZGFdRgdnVM_x13IVZ5r
http://https/drive.google.com/open?id=1v6aAyndjS-GVSZGFdRgdnVM_x13IVZ5r

