
Стефан Иванов Качаков
"Всяко дете е творец. Въпросът е как да остане такъв, дори след като порасне.” - Пабло 

Пикасо, художникУчебният предмет "Изобразително изкуство" е част от културно-
образователната област" Изкуства". Нейното образователно и възпитателно въздействие 

започва от най-ранна училищна възраст и продължава в средната степен на 
общообразователното училище. Този учебен предмет формира и развива личността на 

детето. Спецификата на обучението по изобразително изкуство се изразява в използване 
и развиване на творческия потенциал на ученика чрез изобразителна дейност и общуване 

с произведения на изобразителното изкуство.Това е предмет, който създава познания, 
умения и отношение към изкуството и към цветовете, формите, заобикалящия ни свят. 

Рисуването развива фината моторика, естетиката, логическото мислене.
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УЧИЛИЩЕ

ОУ"Н.Петрини"

КЛАСОВЕ

Пети клас / Шести клас / Седми клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Изобразително изкуство /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

Проект "Твоят час" / Проект "Успех" /

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ



Арт работилница /

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ОУ"Климент Охридски", гр.Ямбол

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

НУПИД "Акад. Д. Узунов", гр.Казанлък

БАКАЛАВЪР

ВТУ "Кирил и Методий", специалност "Изобразително изкуство"

Специалност "Изобразително изкуство" - графика, втора специалност "Естетика".

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

старши учител по изобразително изкуство

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ



Общуване с хора / Емпатия /

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Отлични организационни умения, свидетелство за които са редицата ученически 
изложби, които ежегодно правим в училище.Организирам и редовни посещения в 

художествени галерии.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Участие в общи регионални, национални и международни изложби, както и 21 
самостоятелни изложби в страната. Член на СБХ.

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Доброто бъдещо развитие на всеки човек зависи от неговото правилно възпитание и 
обучение. Това изисква в процеса на цялото детско развитие приоритетни да бъдат 
творческото мислене въображението инициативността и толерантността. Ето защо 

професионалистите  учители трябва да: -да притежават необходимата комуникативност 
и креативност при обучителните процеси; -имат умения за подбор и планиране на 



материалите и средствата; -имат умения ефективно да идентифицират необходимите 
потребности от образование и възпитание; -осигуряват правото на участие на 

семейството в реализиране на единен възпитателен процес. Цялостната дейност на 
педагога да се определя и насочва към изграждане на оптимизираща среда създаваща 

позитивна нагласа и пълноценна готовност на децата за училище.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Привърженик съм на традиционните методи на преподаване – такива изисква и 
предметът, по който преподавам.Лекции, беседа,нагледни примери и разбира се 

практическа работа - защото за да има изобразително  изкуство, трябва да има рисуване. 
Смятам че това е най-сигурният начин учениците в средна образователна степен да 
придобият нужните им знания и умения.Прибягвам и към интерактивни методи на 

преподаване, примери за ролята и мястото на рисуването в живота - във филми, реклами, 
лого и т.н.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Доверието,което трябва да съществува между родителите и педагогическия екип е едно 
от основните и важни за нас условия,за да има ползотворна и ефективна работа. За да 

достигнем до родителите и да ги накараме да ни вярват,уважават и да бъдат постоянни 
наши партньори използваме много и различни методи и средства. Доверието между 

учители и родители дава възможност родителите спокойно да споделят и проблеми с 
децата им от вкъщи при което учителят с желание и старание се опитва да помогне.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Всеки учител в прогимназиален етап се опитва да отговаря на потребностите на своите 
ученици – относно учебната дейност, психологически особености, възрастови 

затруднения. Когато познаваме техните характери по-лесно и адекватно отговаряме на 
възникналите проблеми от всякакво естество. Най-важно в учителската професия е да не 

се отказваш никога и да продължаваш да се обучаваш, защото обучението не е 



едностранен процес.


