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Отчет 

 за дейността на ПК по Изобразително изкуство 

за 2019/2020г. 
 

I. Система за работа в ПК по направления, както следва:  

Отговорник: 

В.Гунева – Систематизиране на информацията за нови научни статии по 

проблеми на обучението по ИИ. 

В.Гунева – Актуализиране на дигиталната информацията и преминаване към 

дистанционно обучение в МГ. 

В.Гунева – Систематизиране на информацията за всички художествени 

конкурси и техния регламент и се организира изпращане на творбите. 

В. Гунева – Актуализира се информацията в училищния музей и се 

аранжираха нови изработени табла и витрини с колегите по 

история и цивилизации. 

- Подготви се проект за бронзова отливка на награда „Най-добър учител“ по 

случай юбилея на гимназията. 

- Организира се традиционна изява – изработване и продажба на коледни 

картички с благотворителна цел. 

 

В.Гунева – Предоставяне на кандидатстудентска информация, кариерно 

ориентиране и осигуряване на лектори по изобразително 

изкуство в ПМГ или организиране на посещения в културни 

институции в Русе. 
 

II. Учебна дейност 

 

В.Гунева – Интегративни уроци: 

- ИИ с  БЕЛ,  10 кл., с Д.Александрова, тема: „Предметният свят на Далчев“, 

10.2019г. ;  

 

Проекти: 

- подпомагане създаването на училищния музей, интегративна връзка с 

колегите по история: И. Зартов и С. Русева; 

- изработване на проект за статуетка по случай 50 години МГ; 

- изработване на бутафорни аксесоари за А. Киранова, свързани със 

сценичната адаптация по случай патронния празник на МГ; 

- Изработване на Коледни картички с благотворителна цел за МГс ученици 

от 5 до 9 клас - 12.2019г.; 

- изработване на илюстрации за литературния сборник, 01.2020г. 

 
 

 

Участия в конкурси и проекти: 
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1. Подготовка и участие на ученици от 5. и 6. кл. в национален конкурс за 

коледна играчка „В очакване на Коледа. С кукла Ная – пея, уча и играя“, 

Бургас 11.2019г. 

Награди: Есра Тейкова, Калина Трифонова, 6. клас 

2. Подготовка и участие на ученици от 7. кл. в национален конкурс за 

кукерска маска, Бургас, 01.2020г. 

Специална награда на Никола Петров от 7. клас.  

3.  „Водата и замърсяването“- национален конкурс месец Февруари 2020, 

ОМД – Русе. 

Награда: Ния Нейкова, 8 клас. 

 

 

Квалификационна дейност: 

 

- В. Гунева - Участие в седмо международно биенале на миниатюрата с тема: 

“Ножчето на професора“ (по поетичния цикъл на Ружевич) със скулптурна 

инсталация, ХГ - Русе 2019г., каталог и номинация; 

- В. Гунева – Участие в международна изложба на мозаисти „Via diagonalis”, 

Бургас. Каталог. 

 - ИТ Обучение в МГ – използване на облачни технологии.  

 

Публикации:  

Каталог Русе,  

Каталог Бургас. 

 

 

 

 

Председател на ПК по ИИ:  

/ В.Гунева/ 

 

 

 
 


