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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  Христиана Борисова Маринска 
Адрес  Гр. София ул"Кирил и Методий" 42А 

Телефон  0885224645 
E-mail  hrisi_bm@abv.bg 

 
Националност  Българска 

 

Дата на раждане  04.03.1995Г. 
 

 
 

                                    ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до) 
• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

• Заемана длъжност 
• Основни дейности и отговорности 

 
 
 
 
 

• Дати (от-до) 

 Март 2018 – Август 2018 

• Име и адрес на работодателя  МАНГО БЪЛГАРИЯ ЕООД 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Търговия 

• Заемана длъжност  Продавач-Консултант 
• Основни дейности и отговорности  Обслужване на клиенти, Административна 

дейност, Екипна работа, Визуален мърчандайзинг 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Септември 2020г. до днес 
Държавно училище 44 СУ "Неофит Бозвели" 
 
Образование 
 
Учител 
Преподавател по изобразително изкуство 
Приложни и рисувателни занимания, история на изкуството, посещения на музеи и 
галерии, изготвяне на училищни проекти, подготвяне на домашни и разясняване на 
учебен материал 
 
 
 
Септември 2018г.- до днес 
Частна занималня “Център Как“ ЕООД 
 Образование 
 
Преподавател по изобразително изкуство 
 

Приложни и рисувателни занимания, история на изкуството, посещения на музеи и 
галерии, изготвяне на училищни проекти, подготвяне на домашни и разясняване на 
учебен материал 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ  
ФОРМАТ  НА  

АВТОБИОГРАФИЯ  
 

 

2020г.

в ЦДО



ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  2018г. – 2021г.  
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
 Национална Художествена Академия, гр.София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Архитектура, Дизайн, Интериорен дизайн 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър по интериорен дизайн 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Магистър 

 
 

 
• Дати (от-до)  Септември 2014 - Юни 2018 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Национална Художествена Академия, гр.София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Композиция, Графика, Рисуване, Калиграфия, Шрифт, Графичен дизайн, История на 
изкуството, Анатомия, Естетика, Психология, Цветознание, Живопис,  Педагогика - Две 
години съм имала педагогически практики в две училища – СОФИЙСКА 
МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, гр. София, район „Оборище”, 
ул. „Искър” №61 и 6 ОУ „Граф Н.П.Игнатиев”, ул. „6 септември” №16. 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Бакалавър "Графика с педагогически профил по изобразително изкуство за всички 
образователни нива в училищата", Втора специалност педагогика по изобразително 
изкуство от 1 до 12 клас 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Бакалавър 

 
 

 
 

• Дати (от-до)  Септември 2009 - Юни 2014 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
 Национална Художествена Гимназия "Цанко Лавренов" 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Графика,Графичен дизайн, Рисуване, Живопис, Скулптура 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Художник-График 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Средно Училище 

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 
 

МАЙЧИН ЕЗИК  Български  
 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  АНГЛИЙСКИ 
• Четене  ДОБРО 
• Писане  ОСНОВНО 

• Разговор  ОСНОВНО 
 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Комуникативност, толерантност, способност за работа в екип, умения за 
организиране на обща работа и разпределяне на функциите и задълженията, 
водене на кореспонденция и др.  

 



ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Координация на дейности, организация на съвместни дейности, разпределение 
на функции и задължения, гъвкавост, инициативност, решителност и др. 

 
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 Работа с компютър – текстообработка, електронна поща, изнасяне на 
презентации и показване на снимков материал. 

 
АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и др. 

  
Участия: 
 - Национален конкурс “Зимна приказка” - първо място (2005) 
 - Конкурс “Природни стихии” - второ място (2007) гр.Пловдив 
 - Национален конкурс “Народни будители” - първо място (2007) 
 - Участия в изложби на арт школа “Палитра”- гр.Пловдив (2002-2006) 
 - Участие в изложба “Графична рисунка” в галерия Ромфея с линогравюра и 
суха игла (2009) 
 - Участие в Национален конкурс “Рисунка на голо тяло” (2012-2013) 
 - Участие в изложба за модерни колажи гр.Пловдив (2012) 
 - Участие в конкурс “Композиция с графичен материал” Полша (2013) 
 - Участие в конкурс “Вечерен акт” гр.Пловдив (2014) 
 - Участие в международно биенале „Рисунка“ НХА – София  (2016) 
 - Участие в докторски конкурс за рисунка, НХА - София  (2017) 
 - Участие в изложба в гр. Бургас - рисунки на студенти от НХА (2016) 
 - Участие в конкурс за малка графика, СБХ, гр. София (2017) 
 

 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ   
В семейството ми всички са били и са учители. Майка ми има 35 годишен 
стаж като педагог по биология и химия. Израстнала съм сред подготовка за 
уроци ,методически планове ,тестове и тн. Имам огромното желание да 
приложа знанията си на децата, да унаследя тази семейна традиция.Две 
години съм имала педагогически практики в две училища – СОФИЙСКА 
МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, гр. София, 
район „Оборище”, ул. „Искър” №61 и 6 ОУ „Граф Н.П.Игнатиев”, ул. „6 
септември” №16. Втора специалност педагогика по изобразително изкуство 
от 1 до 12 клас. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Философия на преподаване
„Добрият учител е позитивно настроен. Аз
вярвам, че всеки един от учениците ми може да
постигне повече, а нaй-вече се старая да
предам дози оптимизъм на своите ученици.
Всеки има нужда някой да вярва в него, дори да
не го показва.”

“Педагогът е длъжен да изпитва истинска страст
към самообразоването и усъвършенстването на
уменията си. Имайки такъв пример пред очите
си, малко ученици ще могат да устоят , да не ги
завлече вълната в същата посока. Комбинацията
от увереност и знания позволява да се
предизвика и „събуди” класа, да се провокира
на дискусия, учениците да запомнят този
момент, а от тук нататък формирането на
стремеж към нови знания свързани с предмета е
на една ръка разстояние. “

“Чувство за хумор - това е може би един от най-важните ми 
личностни инструменти. На време
прозвучалата шега може да премахне
напрежението, да разреши конфликти или да
предотврати узряла агресия в класа.”





„Децата са максималисти – не прощават лъжи.
Във всяка една ситуация, педагогът е длъжен да
е искрен и честен, да внушава и у другите това
чувство за справедливост и искреност. По този
начин, при възникване на бъдещи проблеми,
ученик ще може спокойно да признае ако нещо го
затруднява, да поиска помощ, а след
съдействието на учителя и разрешаване на
проблема, ученето отново става ефективно.“

 „Аз уважавам учениците си, техните интереси,
увлечения, начин на мислене, живот, избор,
вкусове и желания. Винаги се поставям на
мястото на другия. Този аспект за мен е много
важен, защото само чрез отдаване на уважение
към класа, то ще може да се върне обратно към
преподавателя.“

„Педагогът е организиран, демократичен,
мотивиращ, великодушен…
Той е от всичко по малко. И аз се старая да
отговарям на тези стандарти.“

Философия на преподаване



Отговорности на педагога
„През учебната 2018./2019 г. моите задължения са 
съобразени с длъжностната
характеристика на длъжността учител.“

„участвам в провеждането на квалификационно – 
методическа дейност по Изобразително
изкуство( от предучилищна възраст до 6 клас ), 
Приложни изкуства( от 5 до 12 годишна възраст )”

„подпомагам дейностите по разработване на тестове, 
задачи, задания, материали и
критерии за оценяване на знанията и уменията на 
учениците пo Изобразително изкуство.

-разработване и изготвяне на учебни материали и 
програми;

- подготовката, проектиране и реализацията на проекти 
обхващащи предметите Изобразително изкуство и 
Приложно.

- оформянето на декори за учебното заведение или 
училищни постановки, свързани със
различните празници и събития;

- организиране на посещения в известни галерии, музеи 
и музикални събития. Задължително разглеждане на 
изложби и информираност за събития обогатяващи 
културно децата.



Учебна заетост на педагога - 1440 ч.

Часове -  5 работни дни по 6 часа ( Изобразително 
изкуство - практическа задача + история на изкуството, 
приложно - моделиране, апликация, дизайн и др.)

Брой ученици - по Изобразително изкуство варират от 14 
през учебната година до 21 през лятната ваканция, по 
Приложно изкуство от 10 през учебна година до 15 през 
лятната ваканция.



Учебна заетост на педагога - 1440 ч.



Методи на преподаване
„Паралелно с учебниците, за всеки час,
подготвям допълнителен снимков и видео
материал с цел обогатяване на познанията на
учениците. Този метод и допълнителните
материали, особено ако се комбинират с
интерактивната дъска, вдъхновяват и
мотивират учениците много повече от колкото
материала достъпен в учебника.“

„Имайки възможност учениците сами да
изследват и търсят информация, усвоявайки и
разглеждайки визуалните материали,
вдъхновението и резултатите изобразени в
изработените модели / макети/ творби са
уникални. А самият факт, че самите те са
постигнали такъв успех, мотивира желанието
за развитие и обогатяване на уменията.“







Примери за дейности
Примери за дейности, които сте организирали

Вид на
дейността

По какъв повод е
организирана

Къде е
организирана

Кога е
организирана

Кулинарни
експерименти

Практическо
усвояване на
знания и умения
по предметите 
Изобразително изкуство и 
Приложно

В
училището

Юни 2019

Рисуване на
открито

Разширяване на
художествените
знания и умения в
природна среда

Екопарк,
градини,
училищен
двор, плажове

периодично 

Събиране на
природни
материали

Събиране на
материали, които
да се използват в
художествена,
изящна и
приложна дейност
свързана с
учебния процес

Екопарк,
градини,
училищен
двор, плажове

периодично

Украсяване на
великденски
яйца със
смесени
техники

Великден В
училището

Април 2019

Посещения на 
галерии и музеи

Запознаване с творби 
на изкуството, история и 
авторите им.

В известни галерии 
и музеи

периодично

Пикник сред 
природата

Доближаване до 
природата,обединяване 
на децата в една обща 
група, опазване на 
околната среда

Екопарк,
градини и
плажове

периодично

Рисуване по музика 
и посещения на 
музикални събития

Разширяване на 
музикалното и 
интелектуално ниво на 
децата, по- дълбоко 
познание за този вид 
изкуство

В
училището
Концерти,опера, 
музикален театър

периодично

Спорт Физическа активност, 
създаване на спортна 
дисциплина и 
конкурентност

Екопарк,
градини,
училищен
двор, плажове

Май 2019 - Юли 2019

Приключения на 
открито

Забавление, трениране 
на концентрираност и 
бързина в действията

Екопарк - 
Коколандия,
градини,
плажове

периодично

Прожектиране на 
филми свързани 
с история на 
изкуството

Разширяване на 
художествените знания 
чрез визуализация на 
учебния материал

В
училището

периодично







№ Вид технология Обосновка за 
прилагането

Получени или очаквани 
резултати

1. Интерактивна
бяла дъска

Удобно и ефективно
средство за
разглеждане на
снимкови и видео
материали, а също
така и за виртуални
разходки в музеите по
света.

Огромен интерес от
страна на 
учениците;
възможност за
самостоятелно
получаване на
информация.

2. Лаптоп Освен разглеждане на
снимкови и видео
материали, лаптопите
дават възможност за
усвояване и обучение
с помощта на
различни графични
програми.

Огромен интерес от
страна на 
учениците;
възможност за
самостоятелна 
работа и
усвояване на нова
информация и 
умения.

3. Смартфон Възможност за
проучване и обучение
чрез графични
приложения; бърз и
лесен достъп до
снимкови и видео
материали.

Огромен интерес от
страна на 
учениците;
възможност за
самостоятелна 
работа и
усвояване на нова
информация и 
умения.

Използване на съвременни
образователни технологии







ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ













САМОНАБЛЮДЕНИЕ

„Моята най-силна страна като учител е
търпението и вярата в учениците. Учебният
процес, изкуството, развиването на уменията у
учениците изисква време и постоянство, но
крайният резултат е поразителен.“

„Моето най-забележително постижение като
преподавател не е отразено със дипломи и
сертификати. За мен то е искарата в очите на
ученика, старанието и желанието, което той не
може да прикрие и удоволствието да съдават
със собствените си ръце.“

„Аз и мойте ученици сме приятели, които се
подкрепят и винаги искат повече един от
друг.“










