
АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА МЕХАНДЖИЙСКА  

Длъжност: Старши учител начален етап на основно образование 

Образование: Висше  

Образователно-квалификационна степен  „Магистър“ по специалност „Начална и предучилищна 

педагогика“, квалификация „Начален учител“ - СУ „Св. Климет Охридски‘ гр. София 

Професионалноквалификационна степен  - II 
ра

  

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПЕРИОДА  2016 г. – 2020 г. 

№ Година Организация Удостоверение Тема 

1. 18.03.2016 г.  РУСЕНСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ 

„Ангел Кънчев“ -

Център за 

продължаващо 

обучение 

Удостоверение за повишаване 

на квалификация - 

периодично обучение 

2 кредита 

„Актуални проблеми на 

обучението  и 

възпитанието по БДП в 

СОУ“ 

2. 01.06.2016 г. РЦПППО - София 

област 

Сертификат за участие в 

обучение 

Без кредити 

„Справяне с агресията в 

училище. Работа с 

трудни деца“ 

3. 05.06.2017 г. – 

06.06.2017 г. 

 

Институт за човешки 

ресурси – гр. София 

Удостоверение Per. № 

1706 -1052/06.06.2017 г. 

1 кредит 

„Акценти в ДОС за 

приобщаващо 

образование. Подкрепа 

за равен достъп за 

качествено образование 

и за развитие на 

потенциала на всяко дете 

и ученик“ 

4. 15.09.2017 г. -

16.09.2017 г.   

ЦПО към 

„Европейски алианс 

по образованието 

Удостоверение 

Рег № 77/16.09.2017 г. 

1 кредит 

,,Екипната работа между 

учители, ученици и 

родители.'' 

5. 06.02.2018 г. Стартегия –  гр. 

София 

Удостоверение 

Рег. № 727/ 06 .02. 2018 г. 

1 кредит 

„Разработване  на  

професионално 

портфолио. Обучение за 

учители и други 

педагогически 

специалисти“ 

6. 02.04.2018 г. - 

03.04.2018 г. 

 Фондация 

„Кузманов“ 

Удостоверение 

Рег. №  ЕС-6543/03.04.2018 г. 

1 кредит 

„ Компютърно 

моделиране за III клас“ 

7. 25.05.2018 г. - 

26.05.2018 г. 

ЦПО към 

„Европейски алианс 

по образованието“ 

ООД 

Удостоверение 

Peг. № 182/26.05.2018 г. 

1 кредит 

,,Методи и средства за 

справяне с проблемно 

поведение на ученици в 

клас.'' 

8. 10.09.2018 г.- 

15.06.2019 г. 

Академия НИКЕ 

ООД 

Удостоверение 

Рег. № А - 4802/2019 г. 

1 кредит 

„Развиване на четивна 

грамотност у учениците“ 

9. 10.09.2018 г. - 

15.06.2019 г. 

Академия НИКЕ 

ООД 

Удостоверение  

Peг. № A - 4702/2019 г. 

1 кредит 

„Ефективно лидерство: 

Добри практики за 

управление на екип в 

образователната 

институция“ 

10. 23.02.2019 г. - 

15.06.2019 г. 

Академия НИКЕ 

ООД 

Удостоверение 

Рег. № A-520/2019 г. 

1 кредит 

„Преподавай като лидер: 

планиране на 

интерактивни уроци за 

ученици“ 



11. 14.06.2019 г. 

15.06.2019 г . 

Тракийски 

университет 

съвместно с 

„Криейтив Лаб 

Запад“ 

Удостоверение  

Рег. № 152 - 13 /25.06.2019 г. 

1 кредит 

Обучение за работа с 

училищен асистент „One 

Book“ 

12. 09.03.2019 г. – 

04.04.2019 г. 

Тренинг и 

обучителен център 

„Щастие“ 

Удостоверение 

Рег. № 9401/04.04.2019 г. 

1 кредит 

,,Иновативно училище - 

защо и как да го 

създадем?'' 

13. 30.11.2019 г. - 

16.01.2020 г. 

Уча. се Удостоверение 

Peг. № 383/ 16.01.2020 г. 

1 кредит 

Как да развиваме 

уменията на 21 век  у 

учениците 

 

 


