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Отчет  

на ПК по изобразително изкуство 

за учебната 2018/2019 година 
 

I. Дейности в ПК:  

-  Систематизира се информацията за нови научни статии по 

проблеми на обучението по ИИ. 

-  Актуализира се информацията в сайта на МГза новите постижения 

на учениците през учебната година. 

-  Систематизира се информацията за всички художествени конкурси 

и техния регламент и се организира изпращане на творбите. 

-  Онагледиха се и се наградиха учениците с ярки худ. изяви и се 

организира пленер 29.06. – 1.07.2019 г. в почивна станция „Просвещение“.  

-  Информираха се медиите за изявите по ИИ в МГ. 

-  Предостави се кандидатстудентска информация; проведе се 

кариерно ориентиране и се осигуриха лектори по изобразително изкуство в 

МГ или в културни институции в Русе. 

-  Организира се традиционна изява – изложба по случай патронния 

празник на МГ, месец март 2019 г. в ХГ - Русе. 

 

II. Учебна дейност 

Лекции, изложби, дискусии: 

-  Нощ на музеите – 18.05.2019 г. посещение на РИМ - Русе и ХГ - Русе с 

ученици от осмите класове. 

-  Час на класа в VI а: „Членуване в Червен кръст – стани доброволец“, 

презентация, дискусия, 04.2019 г. 

-  Урок с работен лист в РИМ – Русе с пети клас, тема: Античност, 

05.2019 г.  

 

Участия в конкурси и регионални проекти: 

 

1.  Национален конкурс Turkish airlines – до 12 год. – 5 и 6 клас, 

София, срок: 15 ноември 2018 г. Номинации на ученици от пети клас.  

2.  Международен конкурс „Важните човешки ценности през погледа 

на децата и младежите“ – българо-румънска организация – 20 бр. рисунки 

от 5 и 6 клас, срок 30.11: Наградени ученици:  

 

3-то място във възрастова група 1: Виктор Енчев - X г.  

2-ро място във възрастова група 2: Андрея Иванова - XI г.  

3-то място във възрастова група 2: Румина Януарова - XI г. 

 

3.  Организиране на изложба на изработените коледни картички, срок 

15.12. Благотворителна разпродажба на коледния концерт на МГ. Участват 

ученици от пети до девети клас. 
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4.  Изложба „140 години Окръжен СЪД - Русе“ – 10 рисунки, срок 

30.11. Всички участници получават грамоти. Рисунките им се продават с 

благотворителна цел за Българската коледа. 

5.  Създаване на илюстрации и корица на Литературен сборник  за 

2019 г. 

6.  Национален конкурс: „България в картини и слово“ – Търговище 

(10 рисунки на ученици от 5 до 8 клас са изпратени).  

7.  Национален конкурс „Детство мое – реално и вълшебно“, гр.  

Ловеч. Първо място: Велина Колева от VIII г кл. във възрастовата група 

(от цялата страна са получени 1200 творби). 

8.  „Вода за всички“ – межд. конкурс за фотография и рисунка 2019 

г., Организатор; ВИК и ОМД-Русе.  

Първо място: Джанет Чобанова XII кл. 

Специална награда: пътуване в Гърция: Михаела Бачева, XII клас и 

Второ място: Александра Великова, IX а клас.  

9.  Участие на ученици от пети до осми клас в Национален конкурс за 

ученическо творчество, Свищов – 2019 г. (12 творби). 

10.  Създаване и подредба на графични илюстрации и оформление на 

корица за литературен сборник – срок януари 2019 г. Автор на корицата: 

Вероника Койчева, XI а клас. 

11.  Организиране и провеждане на пленер 29.06. – 1.07.2019 г. в 

станция „Просвещение“ , КК „Св.св. Константин и Елена“, Варна. 

12.  Национален конкурс за рисунка: „Най-голямото цвете“. Грамота 

за отлично представяне на Александра Великова, IX а клас. 

 

21.03. – 27.03.2019 г. – подбор, организиране и аранжиране в ГХГ- Русе 

на традиционна изложба на ученици с изявени интереси по ИИ. 

 

III. Квалификационна дейност: 

В. Гунева – Участие в международен фестивал на стъклото – гр. 

Пиегаро, Италия, 2019 г. за практика в ателие по техника Тифани. 

В. Гунева – Участие в екип за създаване на учебник по ИИ за 10 клас 

към издателство „Просвета+“, гр. София. 

 

Участия в изложби и награди: 

21.03.2019 г. – СБХ-Русе, изложба конкурс посветен на фестивал 

Мартенски музикални дни. 

24.05.2019 г. – Награда „Стоян Михайловски“ на синдикат 

Образование към КТ Подкрепа – София, за постижения в сферата на 

образованието и културата.  

 

IV. Публикации:  

Гунева В., М.Мойнова, учебник по изобразително изкуство за 10 кл., 

Просвета плюс, С., 2019 г. 

 



 - 3 - 

 

 

 

 
 

Вяра Гунева – старши учител по Изобразително изкуство 

 

 

 


