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 Образование и обучение

elitod@gmail.com

Дати Име и вид на образователната институция Наименование на придобитата 

квалификация

2019 – днешна дата Шуменски университет „ Епископ Константин 

Преславски“, 

Шумен

Допълнителна професионална 

квалификация „Технологии и 

предприемачество“

2018 – днешна дата Шуменски университет „ Епископ Константин 

Преславски“, 

Шумен

Педагогика на обучението по 

визуални изкуства- „Живопис“ 

(Магистър)

1999г.

1994г.

ВСУ „Черноризец Храбър“,

Варна

Национална Художествена Гимназия „Димитър 

Добрович“,

Сливен

Специалност: Културология 

/Бакалавър/

Специализации: Мениджмънт в 

културата; Култура и комуникации

Художествена тъкан(средно –

специално)

2019г.

2014г.

2012г.                             

2006г.        

Грънчарство

УЦ „Планета“, Варна

УЦ „Глобъл“, Варна

УЦ „Бигор“, Варна

Английски език А1-А2-В1

Квалификационен курс-

Администратор

Photoshop, Coreldraw



Дати Заемана длъжност Име на работодателя

02.01.2019г. –

днешна дата

Учител по Изобразително изкуство

Учител по Технологии и 

предприемачество

ЧСУ Мечтатели, Варна

До 2018г. Консултант в ателие за

работа с художествени консумативи и 

изделия, изчисления, подготовка, 

оразмеряване паспарту, профили за 

рамки и др. 

Работа на свободна практика

Империал ЕООД , Варна

Трудов стаж



Училищни проекти

 Проект за бизнес- предприемачество, 

реализиран с 6 кл. 2019г. Засаждане на 

семена и отглеждане на разсад за цветя. 

Декориране на глинени саксии и 

пласиране като краен продукт.

 Изработване на мартеници за фоайето в 

техника Папие маше, 6 кл.

 Проект по изобразително изкуство, 

обучение на различни стилове в 

изкуството чрез създаване и творчество, 

реализиран с 5 кл. 2019г.



Занимания от лятното училище

 Ленд арт изкуство- запознаване на учениците с автори в този стил, включен 

и видео- материал. Събиране на природни материали- клечки, листа, 

камъчета и др. Създаване на своя ленд- арт инсталация, колективна работа.

 Изработване на шарена пираня с апликации и магнити от 

глина



Изработване на фото- рамка от рециклирани материали, 

весел спомен от лятното училище.



В час по изобразително изкуство

 „Считам, че придобиването на знания по 

изобразително изкуство от учениците 

трябва да се случва в една творческа 

среда, в съчетание с релаксираща и 

весела атмосфера. Това са и часовете, в 

които децата учейки отмарят от 

останалите предмети. Само творчеството 

дава онази свобода и непринуденост, 

които са така необходими в натовареното 

ежедневие в наши дни особено, когато се 

отнася за деца.“ 



Допълнителни ангажименти в училище 



Мигове от Работилничка 

Мечтатели 


