
 

                    

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА КОВАЧЕВА 

Длъжност: Старши учител начален етап на основно образование 

Образование: Висше  

Образователно – квалификационна степен „Магистър“, със специалност ''Начална училищна 

педагогика'', квалификация ''Начален учител'' и специализация ''Физическо възпитание'' – ПУ 

''Паисий Хилендарски''  гр. Пловдив 

Професионалноквалификационна степен - IV
-тa

  

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПЕРИОДА  2016 г. – 2020 г. 

№ Година Организация Удостоверение № Тема 

1. 28.04.2017 г. Фондация 

„Благотворител“  

Удостоверение за 

обучение по програма 

„Добродетели“ 

„Колкото повече, толкова повече“ 

2. 01.06.2017 г.  РЦПППО- София 

област 

Сертификат за участие в 

обучение 

„Справяне с агресията в училище. 

Работа с трудни деца“ 

3. 20.09.2016 г. Нимеро ООД Сертификат за участие в 

конференция „Нимеро“ 

ООД 

„Иновативни решения за 

интегриране на информационните 

технологии в българското 

образование“ 

4. 05.06.2017 г.-

06.06.2017 г. 

Институт за 

човешки ресурси 

 гр. София 

Удостоверение 

 № 1706-1050/06.06.2017 г. 

1 кредит 

„Акценти в ДОС за приобщаващото 

образование. Подкрепа за равен 

достъп до качествено образование и 

за развитие на потенциала на всяко 

дете“ 

5. 23.07.2017 г. СУ „Св. Климент 

Охридски“ ДИУУ 

гр. София 

Удостоверение  

№ 7197/09.11.2017 г. 

0,5 кредит 

„Професионални умения на 

учителя“ 

6. 27.07.2017 г. Синдикат на 

българските 

учители гр.София 

Удостоверение  

№ 7196/10.11.2017 г. 

0,5 кредит 

„Приобщаващо образование“ 

7. 15.09.2017 г.- 

16.09.2017 г. 

ЦПО към 

„Европейски 

алианс по 

образование“ 

ЕООД 

Удостоверение 

 № 69/16.09.2017 г. 

1 кредит 

„Екипната работа между учители, 

ученици и родители“ 

8. 13.12.2017г. ВУЗФ гр. София Удостоверение № 1960-

872/13.12.2017 г. 

1 кредит 

,,Как да преподаваме интересно на 

съвременните деца като ги 

ангажираме и мотивираме в час? 

9. 05.02.2018 г. -

06.02.2018 г. 

Стартегия ЕООД 

Обучения и 

проекти 

Удостоверение  

№ 726/06.02.2018 г. 

1 кредит 

,,Разработване на професионално 

портфолио. Обучение за учители и 

други специалисти'' 

10. 02.04.2018 г. -

03.04.2018 г. 

Фондация 

„Кузманов“ 

Удостоверение  

№ ЕС-6642/03.04.2018 г. 

1 кредит 

,,Компютърно моделиране за ІІІ 

клас'' 

11. 25.05.2018 г. -

26.05.2018 г. 

ЦПО към 

„Европейски 

алианс по 

образование“ 

ЕООД 

Удостоверение  

№ 175/26.05.2018 г. 

1 кредит 

„Методи и средства за справяне с 

проблемно поведение на ученици в 

клас“ 

12. 14.01.-

25.01.2019 г. 

Русенски 

университет 

„Ангел Кънчев“ 

Удостоверение № БДП-К 

1163/24/25.01.2019 г. 

2 кредити 

Периодично обучение 

„Интерактивни технологии и 

техники в обучението по БДП 

13. 09-10.03.2019 

г. 

Тренинг и 

обучителен 

център „Щастие“ 

ЕООД 

 

Удостоверение  

№ 9394/04.04.2019 г. 

1 кредит 

,,Иновативно училище - защо и как 

да го създадем?'' 



 

14. 14.06.2019 г. -

15.06.2019 г. 

Тракийски 

университет 

ДИПКУ  

 гр. Стара Загора 

Удостоверение  

№ 152-8/25.06.2019 г. 

1 кредит 

„Обучение за работа с училищен 

асистент „One Book““ 

15. 30.11.2019 г.-

16.01.2020 г. 

Уча.се ЕООД  

гр. София 

Удостоверение № 1 

кредит 

,,Иновативно училище - защо и как 

да го създадем?'' 

16. 10.06.2019 г. – 

14.06.2019 г. 

МОН, НЦПКПС, 

национален 

център за 

повишаване на 

квалификацията 

на 

педагогическите 

специалисти 

Удостоверение  

№ 9889/14.06.2019 г. 

2 кредита 

„Климатът и аз. Пестим енергия в 

училище“ 

 


