
 

 

„Любовта за принцип, реда за база, прогреса за  цел” 

Огюст Конт, френски философ, създател на позитивизма 

„У учениците трябва да търсим и оценяваме това, което 

знаят, а не това, което не знаят” френски преподавател 

„Френският език е езикът на културата, на етикета и 

елегантността, на човешките права, свободата, равенството, братството, на 

дипломацията, икономиката, политиката, модата, спорта, 

туризма,медиите…Той е обогатил световната цивилизация с литература, 

изкуство, наука. Чрез него човек се чувства различен от другите, някак си 

„изключителен”…” из „Мнения за френския език” 

 

 

СНИМКА 

 

     

ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

Маргарита Димитрова Чобанова 

 Предмет- френски език 

 Стаж- 38 год. 

 е-мейл-margaritachobanova@abv.bg 

 

  

ОБРАЗОВАНИЕ  Висше образование- магистър 

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново 

I специалност- френска филология 

II специалност- история 

II ПКС 

Едномесечна специализация в Педагогическия 



институт в гр. Безансон, Франция 

Петмесечна специализация в Педагогическия 

институт в общ. Севр, Париж, Франция 

 

  

ОБУЧЕНИЯ, 

СЕМИНАРИ, 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Участие в квалификационните семинари 

организирани от Гимназията през 2013 и 2014 г. 

Участие в уебинарите, организирани от Издателство 

„Просвета” през 2014 г. и 2015 г. във връзка с 

обучението по френски език        

 

  

НАГРАДИ И 

ОТЛИЧИЯ 

Грамоти по повод 24 май от Областен управител 

2006 г. и 2010 г. 

  Грамота по случай 24 май от Община Кърджали 

2010 г. 

Грамоти от ГПЧЕ „Христо Ботев” 2013г. и 2016 г. за 

принос за издигане престижа на Гимназията и 

отлични резултати на учениците на национални и 

международни олимпиади, състезания и конкурси 

  

МЕТОДИЧЕСКИ 

РАЗРАБОТКИ И 

АВТОРСКИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

Методическа разработка на тема „Франция в снимки 

и текст” във връзка с проекта за украса на коридора 

на 3-ия етаж на гимназията 

Методическа разработка на урок на тема „ Да 

напишем стихотворение матрьошка” във връзка с 

работата в помощ на младите учители 

От 2004г. до 2015г. ежегодно разработване на 

програма във връзка с честването Деня на 

Франкофонията- 20 март 

 

  

РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИ 

1.Проект за училищно партньорство Коменски № 

LLP-2011-COM-BP-005 „Млади екскурзоводи”  

2011-2013 г. 



2.Програма „С грижа за всеки ученик” 2013, 2014 и 

2015 г. 

  

НАГРАДИ НА МОИ 

УЧЕНИЦИ 2016/2017г. 

По предмета или от участие в проект 

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

един момент от дейността на учителя. 


