РУМЯНА ИВАНОВА ГАМАЛОВА
Длъжност: Педагогически съветник
Образование: Висше
Oбразователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Педагогика на обучението
по техника и технологии“, с квалификация „Учител по техника и технологии; педагог –
технолог“ - ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград,
Образователно-квалификационна степен „Магистър“, по специалност „Психология”,
специализация „Психология на управлението“ и професионална квалификация „Магистър по
психология“ - ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград
Свидетелство за професионална квалификация „Учител по география“ - ЮЗУ „Неофит Рилски“
гр. Благоевград
Професионалноквалификационна степен - IV-тa

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2016 г. – 2020 г.
№
1.

Година
07.09.2016 г. –
11.09.2016 г.

Организация
Фондация
„Благотворител“

2.

20.09.2016 г.

Нимеро ООД

3.

28.09.2016 г. –
30.09.2016 г.

4.

13.03.2017 г.
14.03.2017 г.

5.

22.06.2017 г.

6.

15.09.2017 г. –
16.09.2017 г.

7.

13.12.2017 г.

8.

16.03.2018 г.17.03.2018 г.

9.

25.05.2018 г. –
26.05.2018 г.

10. 18.06.2018 г.
11. 01.12.2018 г. 02.12.2018 г.

МОН, НП „Развитие
на педагогическите
специалисти” 2016 г.,
Дирекция
„Квалификация и
кариерно развитие”
НВУ „В. Левски” – гр.
Велико Търново в
партньорство с
фондация „Кузманов”
РЦПППО – София
област
ЦПО към
„Европейски алианс
по образованието“
ООД
ВУЗФ - София

Синдикат на
българските учители –
гр. София
ЦПО към
„Европейски алианс
по образованието“
ЕООД
РЦПППО – София
област
„Ирник Х“ ЕООД

Удостоверение №
Удостоверение за
специализирано обучение
по програма
„Добродетели“
Сертификат за успешно
преминато обучение
Удостоверение
№1194 от 07.10.2016 г.

Удостоверение
№ ЕС-3246/14.03.2017 г.
1 кредит
Сертификат за участие в
обучение
Удостоверение
№ 41/16.09.2017 г.
1 кредит
Удостоверение
№ 1955-867/13.12.2017 г.
1 кредит
Удостоверение
№ 033/01.03.2018 г.
1 кредит
Удостоверение
№ 151/26.05.2018 г.
1 кредит
Сертификат за участие в
информационен семинар
Удостоверение
№ 525/12.12.2018 г.
1 кредит

Тема
„Колкото повече, толкова
повече“
Работа с образователен
софтуер „Envision“
„Усвояване на умения за
екипен подход на работа.
Обучение в прилагане на
Механизма
за
противодействие
на
училищния тормоз”
„Екипите за личностно
развитие в училищата и
детските градини
/Приобщаващо
образование/”
„Документи и методики за
работа на ЕПЛР”
,,Екипната работа между
учители, уеници и
родители.''
„Как да преподаваме
интересно на съвременните
деца като ги ангажираме и
мотивираме в час?”
„Наставничеството в
образователна среда”
,,Методи и средства за
справяне с проблемно
поведение на ученици в
клас''
„Приобщаващо
образование”
„Комуникативни техники
на учителя в
педагогическия процес,
вербална и невербална
комуникация”

12. 08-12.04.2019 г.
13. 09.03.2019 г. –
04.04.2019 г.

СУ „Св. Климент
Охридски”, ДИУУ
София
Тренинг и обучителен
център „Щастие“

14. 10.09.2018 г.15.06.2019 г.

Академия НИКЕ
ООД, София

15. 10.09.2018 г.15.06.2019 г.

Академия НИКЕ
ООД, София

16. 24-28.06.2019 г.

МОН, НЦ за
повишаване на
квалификацията на
педагогическите
специалисти
Уча.се

17. 16.01.2020 г.

Удостоверение
№ 074535/15.04.2019 г.
2 кредит
Удостоверение
№ 9374/04.04.2019 г.
1 кредит
Удостоверение
№ 4741/2019 г.
1 кредит
Удостоверение
№ 4818/2019 г.
1 кредит
Удостоверение
№ 9965/28.06.2019 г.
2 кредит
Сертификат за завършено
обучение, Удостоверение
№ 385/16.01.2020 г.
1 кредит

„Въвеждане на учебните
програми на гражданското
образование”
,,Иновативно училище защо и как да го създадем?''
„Ефективно лидерство:
Добри практики за
управление на екип в
образователната
институция“
„Развиване на четивна
грамотност у учениците“
„Климатът и аз. Пестим
енергия в училище”

Как да развиваме умения на
21 век у учениците?

