
ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА КАЦАРОВА 

 

Длъжност: Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас 

Образование: Висше 

Завършила  в НСА,, Васил Левски" гр.София специалност : Учител по физ.възпитание и спорт от 1 до 12 

клас; 

Образователно   –   квалификационна   степен   „Магистър“   по   специалност   “Предучилищна 

педагогика”- ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград, 

Допълнителна професионална подготовка по „Начална училищна педагогика“ - СУ „Св. Климент 

Охридски” – гр. София; 

Професионална квалификация по „Ранно чуждоезиково обучение по английски език”, СУ „Св. 

Климент Охридски” – гр. София 

Професионалноквалификационна степен - I
-вa 

 

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2016 г. – 2021 г. 

 
 

№ Година Организация Удостоверение № Тема 

1. 10.09.2016 г. Мениджър консулт 
ЕООД 

Сертификат №1336 
1 кредит 

,,Приложение на закона за 
предучилищното и 
училищното образование – 

стъпка по стъпка“ 

2 07.11.2016 г. СУ „Св.Кл. 
Охридски“ гр. София 

Свидетелство за второ 
ПКС № 2664/07.11.2016 г. 

3 кредита 

,,Сътрудничество със 
семейството при 
подготовката на децата за 

училище“ 

3. 07.11.2016 г. СУ,, Св. Климент 
Охридски“ гр. София 

Свидетелство за ПКС 
№1200 

2 кредита 

,,Взаимодействие с 
родителите за формиране на 

готовност на децата за 

училище“. 

4. 04.02.2017 г. СУ „Св.Кл. 
Охридски“ гр. София 

Удостоверение 
№ 6809/04.02.2017 г. 

1 кредит 

Интерактивни методи и 
техники в обучението по 

безопасност на движението 
по пътищата“ 

5. 13.05.2017 г. Институт за чов. 
ресурси 

Удостоверение 
№1704-883/ 13.05.2017 г. 

1 кредит 

,,Повишаване мотивацията за 
учене. Методи за създаване 

на положителна 

перспектива“ 

6. 14.05.2017 г. РААБЕ 
България 

Сертификат № 68961 
1 кредит 

,,Подготовка за участие в 
конкурс за заемане 

длъжността ,,Директор на 

детска градина“ 

7. 18.09.2017 г. РААБЕ 
България 

Удостоверение 
№73266/19.10.2017 г. 

1 кредит 

,,Разработване, внедряване и 
използване на интерактивни 

форми и методи в 

образователния процес“ 

8. 19-20.01.2018 г. Мениджър консулт 
ЕООД 

Удостоверение 
№ 4082/20.01.2018 г. 

1 кредит 

,,Самооценяване чрез 
електронно портфолио“ 

9. 28-29.04.2018 г. Център за съвременно 
образование 

Удостоверение 
№ 6783 

1 кредит 

Родителят- участник и 
партньор в образователно- 

възпитателния  процес в 

детската градина 



10. 14-15.06.2019 г. Тракийски 
университет 

Удостоверение 
№ 152-18/25.06.2019 г. 

1 кредит 

Обучение за работа с 
училищен асистент ,, One 

Book“ 

11. 07.11.2019 г. СУ,, Св. Климент 
Охридски“ гр. София 

Свидетелство за  I 
ПКС 

№1200 

2 кредита 

,,Взаимодействие с 
родителите за формиране на 

готовност на децата за 

училище“. 

12. 11.09-12.09.2021 
г. 

РЦПППО – София обл.  „Помощник на учителя“ 

13. 03.10-06.10.2020 
г. 

„ОРАК“ Инженеринг 
ЕООД 

 „Развитие на знанията и 
уменията за създаване и 
изплзване на дигитани 
интерактивни  материали в 
учебния процес“ 

14. 29.10.-
30.10.2020 г 

„МЕДИКА ПРЕВЕНТ“ 
ЕООД 

 „Усъвършенстване и 
обогатяване 
професионалните 
компетентности на 
педагогическите 
специалистиза защита на 
децата и учениците от 
пожари, природни бедствия, 
аварии, катастрофи, и 
терористични заплахи“ 

15. 29.05.2021 г. РААБЕ България 
ЕООД 

 „Техники за овладяване и 
контрол на професионалния 
стрес“ 



16. 06.11.2018-
14.11.2020 г. 

НСА „Васил Левски“ 
гр. София 

 Следдипломна квалификация 
за придобиване на 
специалност – Учител по 
физическо възпитание и 
спорт от 1 до 12 клас. 

 


