
 

 

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО  

" Мъдър е не този, който много чете, а 
който извлича полза от четенето." 

Аристип 
 

ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

Маргарита Вълчева Маргаритова, 

старши учител по Български език и литература; 

11месеца, 29 дни- непедагогически стаж, 

26 години ,09 месеца ,10 дни- педагогически стаж 

  

ОБРАЗОВАНИЕ магистър- ПУ  „П. Хилендарски“; 

Българска филология  

 Специалист по Български език и литература и 

учител по Български език и литература; 

III ПКС   

  

ОБУЧЕНИЯ, 

СЕМИНАРИ, 

КВАЛИФИКАЦИИ 

От 2013 до момента 

Обучителен курс на тема:„Интерактивни техники и 

технологии в обучителния процес“-СУ „Св. 

Климент  Охридски“,  ДИУУ – град София 

/10.02.20171 г.- 12.02.2017 г./; 

Обучителен курс на тема:„Съвременни 

образователни технологии в обучението по учебните 

предмети“-СУ „Св. Климент  Охридски“,  ДИУУ – 

град София /01.04. 2017 г.- 02.04.2017 г.; 



Дистанционен обучителен курс на тема:“Дислексия, 

мултилингвизъм и чуждоезиково обучение“, организиран и 

проведен от Асоциация Дислексия- България  по 

Европейска програма „ Учене през целия живот“ – 

„Ключови дейности“ / юли, 2013 година; 

 

Квалификационен курс „Обучение на педагогически 

специалисти за формиране на знания, умения и 

компетентности за оценяване на учениците“, проведен  от 

НИСКСО , № КПС- ВУО- 2645/ 14.10. 2013 – 18.10. 2013 

година  

  

НАГРАДИ И 

ОТЛИЧИЯ 

 

  

МЕТОДИЧЕСКИ 

РАЗРАБОТКИ И 

АВТОРСКИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

 

  

РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИ 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.002-0239-C01  

„ПРИЯТЕЛИ“ по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж 2014-2020“-  

ръководител на ателие“Артисти“ /2017- 2019 

година/; 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на 

способностите на учениците и повишаване на 

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи 

специфични знания, умения и компетентности 

(Твоят час)“- ръководител на група от ученици с 

обучителни затруднения по български език и 

литература / 2016- 2017 учебна година/; 

Проект BG051PO001-4.1.05-0216 Мултиклуб „Една 

земя – една сцена“ по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2007- 2013 г.-  “Образователна интеграция на 

децата и учениците от етническите малцинства” / 

01.10.2013 – 01.10.2014 г. /- ръководител на 

ателие“Артисти“  

 

  

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. 


