
 

 

Да бъдеш учител е призвание, начин на живот! 

Децата трябва да бъдат обучавани само от хора, 

които по природа имат влечение към това дело, 

изискващо голямал юбов и велико търпение. 

 

ФИЛОСОФИЯНАПРЕПОДАВАНЕТО 

 Най – ефективниятучебенпроцесетози, 
койтосъздаваусловияученицитедаразвиятпотенциаласидокрайиимп

омагадасисъздадатпо-яснапредставазасвоетомястовсвета.  

 Създаванена атмосферанатолерантноститърпимост.  

 Ученицитедастанатпосланицинаценности – отговорност, 

честиуважение. 

 Фокусиране върхуиндивидуалните потребности на учениците в 
процеса на учене. 

 Насърчаваненаученицитезапридобиване 
нареалнапредставазавъзможноститесиизареализиране на 

свояпотенциал.  

 Повишаваненаличнатамотивацияипоощряваненатворческитеспособ

ностиикритичномослененаучениците.  

 Прилагане на новитенасокивобразованието. 

     

ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

Маргарита Петрова Стамова 



Старши учител по математика 

Педагогически стаж - 30 г.  

m.stamova@abv.bg 

 

  

ОБРАЗОВАНИЕ Образователна степен - магистър 

ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив, 1987 г. 

Специалност - математик, учител по математика 

Допълнителна професионална подготовка 

СУ "Св. Климент Охридски" София, 2000 г. 

Специалност - Информатика 

 

 

  

ОБУЧЕНИЯ, 

СЕМИНАРИ, 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Специализация и правоспособност на специалист с 

висше образование  

УНСС -ИСК София, 1997 г 

Специализация - ИБУ на образованието 

ПКС 

Тракийски университет - ДИПКУ- Стара загора 

Трета  професионално-квалификационна степен -

1998 г. 

Втора професионално-квалификационна степен-

2008 г.  

Обучения 

1. ОП "Развитие на човешките ресурси" 

ПРОЕКТ "Управление за ефективно професионално 

образование" 

Тема "Развиване на управленски умения"- 2013 г.  

 

2. Национален институт за обучение и 

квалификация на образованието 

 "Обучение на педагогическите специалисти 

(помощник-директори) за формиране на базови 

управленски компетентности"- 2014 г. 

 

3. Институт Ре-генезис и Фондация Човек Плюс 

Семинар "Класният като мендвър на класа и тийм 



билдинг на класа" - 2014 г. 

 

4.СИЛА - Сдружение за интеграция и личностна 

адаптация 

Тема "Развиване на критическото мислене на 

учениците" - 2015 г. 

 

5. Съюз на математиците в България, секция 

"Математика и лингвистика" 

Участие в Есенния семинар по математическа 

лингвистика" - 2015 г., 2016 г. 

 

6.Институт за следдипломна квалификация- 

отделение при УНСС 

Обучение "Изграждане на учителско портфолио"- 

2016 г. 

 

 

7. СУ "Св. Климент Охридски" - ДИУУ гр. София 

- "Интерактивни техники и технологии в 

обучението"-2017 г. 

- "Съвременни образователни технологии в 

обучението по предмети" - 2017 г. 

 

8. Институт за образователни политики "Архимед и 

Диоген" гр. София 

Тема "Образованието в бъдеще време. Иновативни и 

модерни методи за достъпно преподаване на 

математика" -2017 г. 

  

НАГРАДИ И 

ОТЛИЧИЯ 

 eTwinning Quality Label  

Знак за качество за проекта "Miteinander statt 

nebeneinander"  - 2015 г. по програма Коменски , 

ЦРЧР 

 ЕГ "Христо Ботев" гр. Кърджали  

ГРАМОТА за принос за издигане престижа на 

Гимназията и отлични резултати на учениците на 

национални олимпиади, състезания и конкурси - 

2017 г. 

 

  

МЕТОДИЧЕСКИ 

РАЗРАБОТКИ И 

Участие в Съвета за управление, наблюдение и 

подпомагане по проект "Усъвършенстване на 



АВТОРСКИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

системата за инспектиране на образованието" по ОП 

Развитие на човешките ресурси" -2013 -2014 г. 

  

РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИ 

1. Проект "Твоят час" - клуб "Математическа 

лингвистика" - 2016/2017 г.  

  

НАГРАДИ НА МОИ 

УЧЕНИЦИ 2016/2017г. 

1. Дилара Сарач - 11 клас  

 - класирана и участие в Националната олимпиада 

по Математическа лингвистика. 

2.Доан   Ниязи   Шакир – 9 клас 

- Областен математически турнир "Перперикон" -

1 място; 

- Коледно математическо състезание - 3 място. 

3. Станимир   Костов   Василев– 9 клас   

- Коледно математическо състезание - 1 място. 

4.Мартин   Детелинов   Каралчев– 9 клас   

- Коледно математическо състезание - 2 място. 

5. Ъшъл   Мюмюн   Халил– 9 клас   

- Коледно математическо състезание - 3 място; 

- Великденско математическо състезание - 3 

място. 

6. Ердем   Йълмаз   Халил– 9 клас   

- Европейско математическо Кенгуру - 1 място. 

7. Елмаз   Аднан   Местан– 9 клас 

  - Европейско математическо Кенгуру - 2 място. 

8. Аксел Тургай   Мустафа– 9 клас   

- Европейско математическо Кенгуру - 3 място. 



9. Антоан   Анков   Русев– 9 клас   

- Великденско математическо състезание - 1 

място. 

 

10. Гизем   Юсеин   Али– 9 клас   

- Великденско математическо състезание - 2 

място. 

 
 

 

Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране във всеки 

един момент от дейността на учителя. 


