




І. Лични данни : 

1. Име:Маргарита Георгиева Атанасова 

2. Настояща месторабота: ОУ ”Свети  Климент  Охридски ”- 

с.Кичево 9151, община  Аксаково, област Варна 

3. Националност: Българска 

4. Адрес: гр.Варна,ул.„Обзор“8 

5. Рождена дата: 5.02.1958г. 

6. Образование: Висше  

7. Име и адрес на работодателя: ОУ „Свети  Климент  Охридски ” 

- с.Кичево, община  Аксаково, област Варна 

8. Сфера на работа: Образование  

9.Заемана длъжност: прогимназиален  учител  

10. Дата: От 1.09.2016 г. до настоящия момент  



 

 

 

 

 

ІІ.Образование  

1. Полувисше образование:  ИПУ  „Дочо 
Михайлов“–гр.Силистра, випуск 1980г. 

Специалност - Математика 

Специализация : Физика и музика 

2. Висше образование: ВТУ„Св.св.Кирил и 

Методий.“ 

Випуск 2000 

Образователно – квалификационна степен  -  

Бакалавър 

 Специалност - Математика 

 

  

ІІІ.Трудов стаж  

Педагогически стаж: 15години 

 



IV . Умения и компетентности 
 Майчин език: български  

Други езици: 

Немски език – Ниво А-2 ;  Руски език – Ниво - Б-2 

1. Социални  умения и компетентности 

Добри комуникативни умения, отговорност, коректност, 

организираност, позитивно мислене, лоялност ,сътрудничество с 

учители, коректни взаимоотношения с колеги, много добри контакти с 

ученици и родители. 

2. Организационни умения и компетентности 

Добра работа в екип. Създадени трайни навици за организиране и 

провеждане  на предстоящата работа. 
 



3. Технически  умения и компетентности: 

*Съвременни професионални умения, свързани с модерните технологии и практики; 

*Работа с компютър: OC Windows; 

*Работа с приложен софтуер: Word, PowerPoint, Excel, Internet, AdminPro  и др.;  

4. Други умения и компетентности: 

*Повишаване на квалификацията  

*Завършен  квалификационен курс на обучение на тема „Реализация на професионалните 

умения на учителя в урока” –Неформални способи за обучение/ 2017г.; 

. 

 



 

V . Методи на преподаване 

За да се постигне трайно овладяване на знанията, уменията и навиците в процеса на 

обучението , аз използвам различни методи, с помощта на които  постигам целите и 

задачите, предвидени за часа. Във всеки момент от учебния процес проверявам до 

колко учениците са усвоили новите знания, като  извършвам това чрез: текущ 

контрол, ролеви игри, решаване на казуси, групова работа, индивидуални задачи, 

писмени работи. 

 

В  рамките на философията за  „учене през целия живот” всеки човек , 

независимо от професионалната област, не   трябва да спира своето 

саморазвитие.  

 

  

 

  


