
Нели Георгиева Димитрова-Чалъкова 

Длъжност: Заместник-директор, административно стопанска дейност 

Образование: Висше  

Образователно - квалификационна степен „Магистър“, по специалност „Право“, с 

професионална квалификация „Юрист“ - Нов Български Университет гр. София, 

удостоверение за юридическа правоспособност – 2014 г. ; 

Свидетелство за професионална квалификация „Учител“, методика на обучението по 

философски и обществени дисциплини, гражданско образование, факултет по 

Педагогика, СУ „Климент Охридски“-гр. София 

                

   КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2016 г. – 2021 г. 
 

№ година организация удостоверение № тема 

1. 01.12.2018 г – 

02.12.2018 г. 

„Ирник Х“ ЕООД Удостоверение № 

542/12.12.2018 г. 

1 кредит 

„Комуникативни техники на 

учителя в педагогическия 

процес , вербална и невербална  

комуникация“ 

2. 14.06.2018 г. – 

15.06.2018 г. 

Тракийски университет, 

департамент за 

информация и 

повишаване 
квалификацията н 

учителите – Ст. Загора 

Удостоверение № 152-

19/25.06.2019 г. 

1 кредит 

Обучение за работа с 

училищен асистент „One book” 

3. 30. 11.2019 г. 

– 16.01.2020 г.  

 Уча.се ЕООД гр. 

София 

Удостоверение № 

384/16.01.2020 г. 

1 кредит 

Как да развиваме умения на 21 

век у учениците? 

4. 04.02.2020 г. – 

05.02.2020 г.  

ООЗ – СТМ ЕООД 

Служба по трудова 

медицина  

Удостоверение № 

34/07.02.2020 г. 

Без кредит 

Безопасност и здраве при 

работа 

 

5. 05.08.2020 г. – 

07.08.2020 г. 

Фондация Ханс 

Зейдел – клон 

България 

Институт за 

Публична политика 

Сертификат за 

обучение 

Без кредит 

Европейско гражданско 

образование 

6.  03.10.2020 г. –  

04.10.2020 г. 

ОРАК Инженеринг Удостоврение № 

07581-20/ 14.10.2020 г. 

2 кредита 

„Развитие на знания и умения 

за създаване и зиползване на 

дигитални интерактивни 

материали в учебния процес“ 

7.  11.09.2020 г. – 

12.09.2020 г. 

РЦПППО – София 

област 

Удостоверение № 

531/12.09.2020 г. 

1 кредит 

Помощник на учителя и 

неговите функции 

8.  01.02.2020 г. – 

02.02.2020 г.  

ООЗ – СТМ ЕООД 

Служба по трудова 

медицина  

Удостоверение № 

038/08.02.2021 г. 
 Безопасност и здраве при 

работа 

 

 

9. 
24.02.2021 г – 

25.02.2021 г. 

Синдикат на 

българските 

учители – СБУ, гр. 

София 

Удостоверение № 23-

233/01.03.2021 г. 

1 кредит 

Образование в мултикултурна 

среда 

10. 01.04.2021 г.- 

30.04.2021 г. 

Уча.се ЕООД – гр. 

София 

Удостоверение 

№1182/30.04.2021 г. 

1 кредит 

Как да направя уроците си 

разбираеми и мотивиращи за 

учениците? 

11. От август 

2020 г – 

двегодишен 

курс 

„Заедно в час“  Програма „Училище за 

пример“, курс Лидерство в 

училище 


