
Маргарита Иванова Иванова-Мутафова
Добрият учител е този, който успява, чрез преподаването си, да осигури на учениците 

възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една 
от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови 
процеси в обществото. Учителят играе изключително важна роля в развитието на 

образованието – без добри учители няма да има прогрес не само в системата, но и в 
държавата, и в обществото. Съвременният учител трябва да се стреми към развиване на 
нови практики, да се учи през цялата си кариера, да променя подхода си в зависимост от 

учениците си, да притежава умения за боравене със съвременните технически 
постижения и умения за работа в екип, да владее ефективни управленски 

компетентности, да повишава квалификацията си и да усъвършенства уменията си в 
съответствие със средата и учениците.

Профил



АДРЕС

ПГХТД "Проф. д-р Асен Златаров" 
гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. "Цар Асен" № 38

И-МЕЙЛ

mgvsp@abv.bg

МРЕЖИ

Сайт:

Facebook: Маргарита Иванова

Instagram:

LinkedIn:

УЧИЛИЩЕ

ПГХТД "Проф. д-р Асен Златаров

КЛАСОВЕ

8, 9, 10, 11, 12 клас

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Руски език - IЧЕ и IIЧЕ   Чужд език по професията - руски език



УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

II ПГ

Основно образование - завършено във II ПГ "Никола Вапцаров", гр. Шумен, в клас с 
разширено изучаване на руски езек.

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

II ПГ

Средно образование - завършено във II ПГ "Никола Вапцаров", гр. Шумен, в клас с 
разширено изучаване на руски език.

МАГИСТЪР

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК

ВПИ "Константин Преславски", гр. Шумен  Специалист по български език и руски език.  
Преподавател по български език и руски език.

Педагогически стаж



НАСТОЯЩА РАБОТА

учител по руски език

преподавам: руски език - първи чужд език, руски език - втори чужд език, руски език - 
чужд език по професията

15/09/1989 - 23/02/2022

15.09.1989 г. - 01.06.1994 г., ЕСПУ "Д. Благоев", гр. Смядово, учител по български език и 
руски език; 01.10.2018 г. - 01.05.2020 г., ОУ "П. ВОЛОВ", с. Мадара, обл. Шумен, учител в 

ГЦОУД; от 15.10.2020 г. учител по руски език в ПГХТД "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Нови 
пазар, обл. Шумен

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Емпатия /

Работа в екип.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ



Квалификации и обучения
УДОСТОВЕРЕНИЕ

26/06/2019

"ХЮМАН КОНТАКТ" ЕООД, СОФИЯ  Обучение   Тема: "Основни коучинг умения - учителят в 
ролята на коуч за постигане на иновативни и ефективни резултати"  Удостоверение № 

00173/26.06.2019 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС

08/11/2021

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Св. св. Кирил и Методий"  ПЕТА професионално-
квалификационна степен  Свидетелство № 5362/08.11.2021 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

22/03/2021

ORAK ENGINEERING  Квалификационен курс  Тема: "Дигитална компетентност - умения за 
приобщаване на учениците към учебния процес и защита на дигиталната идентичност"  

Удостоверение № 08495-21/22.03.2021 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ



26/08/2020

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  Професионално 
обучение  Професия: Екскурзовод; Специалност: Екскурзоводско обслужване  

Удостоверение № 166-166/26.08.2020 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

05/08/2021

РААБЕ България ЕООД гр. София  Квалификационен курс  Тема: "Разработване, 
внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес"  

Удостоверение № 128169/05.08.2021 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

28/07/2021

Център "Интерактивно обучение" ЕООД-гр. Варна  Тематичен курс   Тема: "Управленските 
компетентности на педагогическите специалисти. Директорът/Учителят - ефективен 

ръководител, мениджър и лидер в образованието"  Удостоверение № 4820-886/28.07.2021 
г.

СНИМКИ (6)

квалификации и обучения



Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Учениците в средна училищна степен са с разнородни интереси. Целта на добрия учител 
е да развива тяхната вътрешна мотивация и вродено любопитство, да направи от 

учениците си отговорни, мислещи и усмихващи се хора, които решават проблеми, а не 
очакват някой друг да им ги реши, да ги научи да вземат правилни и обмислени решения. 
Уважението е взаимен процес и се заслужава чрез преподаване на разбираем и достъпен 

език, чрез подбора на методи и форми на обучение, привлекателни и интересни за 
учениците.



МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Според мен добрият и актуален учител трябва да умее да съчетава, според нуждите и 
целите на уроците си, както традиционните методи на преподаване, така и модерните 

методи, защото съвременните ученици се вълнуват от съвременните ИТ и мобилни 
устройства. Целта на всеки учител е да привлече любопитството и вниманието на 

учениците си към преподавания материал, затова всички форми на преподаване, водещи 
до това, са добри и ползотворни, щом вниманието на учениците е съсредоточено върху 

дейностите в класа.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Учителстването не е само професия, а по-скоро призвание. Най-често учителят работи за 
своите ученици и тяхното усъвършенстване повече отколкото за каквото и да е друго. 
Изключително важно е учителят да има добра връзка както с учениците си, така и с 

техните родители, а и с останалите преподаватели на класа. Важно е да има обратна 
връзка между учителя и ученика относно преподавания материал, затова в края на часа 
задавам обобщаващи въпроси на учениците, за да проверя какво са запомнили, останал 

ли е неразбран материал.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Най-силната ми страна като учител е поемането на нови предизвикателства. Какво бих 
променила в работата си? Бих променила всяко нещо, което виждам че не работи при 

учениците. Относно мотивацията на учениците считам, че ако случващото се в класната 
стая е интересно и вълнуващо за тях, те ще са мотивирани да продължават да работят. 


