
МАГДАЛИНА СТАНКОВА ИВАНОВА 

 

Длъжност: Старши учител начален етап на основно образование  

Образование: Висше 

Образователно – квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Педагогика за лица с 

интелектуална недостатъчност”, с професионална квалификация: ''Педагог – учител в специално 

училище'' – ЮЗУ ''Неофит Рилски'' гр. Благоевград 

Образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалност ''Предучилищна и начална 

училищна педагогика'' - ЮЗУ ''Неофит Рилски'' гр. Благоевград  

Професионалноквалификационна степен - II -рa 

 

Участие в квалификационни форуми с цел повишаване на квалификацията  

 

№ Година Организация Удостоверение № Тема 

2016 – 2017  учебна година 

1. 22.05.2016 г. Русенски 

университет „Ангел 

Кънчев“ 

Център за 

продължаващо 

обучение 

Удостоверение  

№ БДП-К914/12 от 

22.05.2016 г. 

32 акад. часа – 2 кредита 

„Методика на обучението на 

деца и учители по БДП в I – 

Ivклас“ 

2. 27.04.2017 г. 

– 

27.04.2017 г. 

Софийски 

университет  

„Св. Климент 

Охридски”   София 

ДИУУ 

Удостоверение  

№ 7001/ 06.06.2017 г. 

8 акад. часа – 0,5 кредита 

„Организация на 

образователния процес“ 

3. 16.05.2017 г.  

– 

16.05.2017 г. 

Софийски 

университет  

„Св. Климент 

Охридски”   София 

ДИУУ 

Удостоверение  

№ 08/ 06.05.2017 г. 

8 акад. часа – 0,5 кредита 

„Приобщаващо образование“ 

 

2017 – 2018  учебна година 

1. 15.09.2017 г. 
- 

16.09.2017 г. 

ЦПО към 
„Европейски 

алианс по 

образованието“ ООД 

Удостоверение 
№ 66/16.09.2017 г. 

16 акад. часа – 1 кредит 

,,Екипната работа между 

учители, ученици и 

родители.‘‘ 

2. 14.10.2017 г. Издателство 
„Булвест 2000” 

Удостоверение 
№ 000034 

от14.10.2017 г. 

16 акад. часа – 1 кредит 

„Използване на 

интерактивните форми и 

методи в образователния 

процес за стимулиране на 

логическото мислене, 

въображението и паметта на 

учениците” 

3. 05.02.2018 г.  СТАРТЕГИЯ Удостоверение „Разработване на 



– 
06.02.2018 г. 

Обучения и проекти № 730/06.02.2018 г. 

16 акад. часа - 1 кредит 

професионално портфолио. 

Обучение за учители и други 

педагогически специалисти’ 

4. 18.03.2018 г.  
– 

25.03.2018 г. 

РААБЕ Удостоверение 
№ 79732/23.03.2018 г. 

16 акад. часа - 1 кредит 

„Компютърно моделиране. 

Идеи, принципи, реализация 

5. 5.05.2018 г.  
- 

26.05.2018 г. 

ЦПО към 
„Европейски алианс 

по образованието“ 

ООД 

Удостоверение 
№ 172/26.05.2018 г. 

16 акад. часа - 1 кредит 

,,Методи и средства за 

справяне с проблемно 

поведение на ученици в  клас.'' 

6. 18.06.2018 г. 
– 

21.06.2018 г. 

Национален 

център за 

повишаване 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти 

Удостоверение 
№ 5574/11.07.2018 г. 

32 акад. часа - 2 
кредита 

„Обучение на учители, 

преподаващи учебна 

програма по компютърно  

моделиране за III клас 

(общообразователна 

подготовка)” 

2018 – 2019 учебна година 

1. 01.12.2018 г. 
 – 

02.12.2018 г. 

„ИРНИК Х” ЕООД Удостоверение 
№ 530/12.12.2018 г. 

16 акад. часа – 1 кредит 

„Комуникативни техники 

на учителя в 

педагогическия процес, 

вербална и 

невербална комуникация” 

2. 09.03.2019 г.  
- 

10.03.2019 г 

Тренинг и 

обучителен 

център 

„Щастие“ 

Удостоверение 
№ 9391/ 04.04.2019 г. 

16 акад. часа - 1 кредит 

,,Иновативно училище - защо 

и как да го създадем?'' 

3. 14.06.2019 г. 
- 

15.06.2019 г. 

Тракийски 

университет на 

науките 

ДИПКУ – Стара 

загора 

Удостоверение 
№ 152 - 6/ 25.06.2019 г. 

16 акад. часа - 1 кредит 

„Обучение за работа с 

училищен асистент „One 

Book” 

2019 – 2020 учебна година 

1. 05.08.2020 г.  
– 

01.09.2020 г. 

Тренинг и 

обучителен център 

„Щастие“ 

Удостоверение 
№ 16458/01.09.2020 г. 

16 акад. часа - 1 кредит 

„Методика на обучението по 

Безопасност на движението по 

пътищата“ 

2. 05.08.2020 г. 
– 

01.09.2020 г. 

Тренинг и 

обучителен 

център 

„Щастие“ 

Удостоверение 
№ 16458/01.09.2020 г. 

16 акад. часа – 1 кредит 

„Как да развиваме умения на 

21 век у учениците?” 

3. 11.09.2020 г.  
– 

12.09.2020 г. 

РЦПППО – София 

област 

Удостоверение 
№ 532/12.09.2020 г. 

16 акад. часа - 1 кредит 

„Помощник на учителя и 

неговите функции“ 

2020 – 2021 учебна година 

1. 03.10.2020 г.  

– 

13.10.2020 г. 

„ОРАК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД 

Удостоверение 
№ 07557-20/ 

14.10.2020 г. 

32 акад. часа - 2 кредита 

„Развитие на знания и умения 

за създаване и използване на 

дигитални интерактивни 

материали в учебния процес“ 



2. 29.10.2020 г. 

– 

30.10.2020 г. 

„МЕДИКА 

ПРЕВЕНТ“ ЕООД 

 Удостоверение 
№ 00326/30.10.2020 г. 

16 акад. часа - 1 кредит 

„Усъвършенстване и 

обогатяване професионалните 

компетентности на 

педагогическите специалисти 

за защита на децата и 

учениците от повари, 

природни бедствия, аварии, 

катастрофи и терористични 

заплахи“ 

3. 03.03.2021 г.  

– 

27.05.2021 г 

Софийски 

университет „Св. 

Климент 

Охридски” София 

ДИУУ 

Удостоверение 
№ 079687/28.05.2021 г. 

48 акад. часа - 3 кредита 

„Диагностична дейност на   

учителя“ 

4. 16.11.2020 г.  

– 

30.06.2021 г. 

 

Фондация „Заедно в 

час“ по програма 

„Училища за пример“ 

Удостоверение 
№ 1153/2021 г. 

48 акад. часа - 3 кредита 

„Програма Училища за 

пример: компетентностите в 

училище – умения на XXI век 

в час“ 

5. 01.04.2021 г.  

– 

30.04.2021 г. 

„Уча се” ЕООД Удостоверение 
№ 1177/30.04.2021 г. 

16 акад. часа – 1 кредит 

„Как да направя уроците си 

разбираеми и мотивиращи за 

учениците“ 

6. 29.05.2021 г. 

– 

20.05.2021 г. 

РААБЕ България 

ЕООД 

Удостоверение 
№ 125189/08.06.2021 г. 

16 акад. часа – 1 кредит 

“Техники за овладяване и 

контрол на професионалния 

стрес“ 

7. 14.06.2021 г.  

– 

15.06.2021 г. 

Пловдивски 

университет „Паисий 

Хилендарски“ – гр. 

Пловдив 

По  Проект 

BG05M2ОP001-

2.011-0001 

„Подкрепа за успех“ 

– фаза 1, финансиран 

от Оперативна 

програма „Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж“ 2014 – 2020 

г. 

 

Удостоверение 
№ КК – 

8691/10.07.2021 г. 

16 акад. часа - 1 кредит 

Прилагане на 

инструментариум за ранно 

идентифициране на ученици в 

риск от преждевременно 

напускане на образователната 

система и за диференциран 

подход при определяне на 

потребностите им от 

предоставяне на 

индивидуална подкрепа. 

2021 -2022 учебна година 

1. 27.11.2021 г.  

– 

28.11.2021 г. 

Министерство на 

образованието и 

науката 

Център за оценяване 

в предучилищното и 

училищното 

образование 

Удостоверение 
№ РД – 12 - 

436/02.12.2021 г. 

16 акад. часа – 1 кредит 

„Методи за оценяване на 

математическата грамотност в 

международното изследване 

PISA 2022 г.“ 



2. 02.10.2021 г.  

– 

05.10.2021 г. 

Тракийски 

университет – 

ДИПКУ, Стара 

Загора 

Удостоверение 
№ 257-11/12.11.2021 г. 

32 акад. часа – 2 кредит 

„Атестиране на 

педагогическите 

специалисти“ 

3. 10.03.2022 г. 

– 

01.04.2022 г. 

„Уча се” ЕООД Удостоверение 
№ 2631/01.04.2022 г. 

16 акад. часа – 1 кредит 

Как да прилагам проектно-

базиран подход в своята 

работа? 

 

4. 07.04.2022 г. 

- 

30.04.2022 г. 

„Уча се” ЕООД Удостоверение 
№ 3048/30.04.2022 г. 

16 акад. часа – 1 кредит 

Как да прилагам проблемно-

базиран подход в своята 

работа? 

 

5. 26.06.2022 г. 

- 

01.07.2022 г. 

Синдикат на 

българските 

учители, 
гр. София 

Удостоверение 
№ 328/01.07.2022 г. 

32 акад. часа – 2 кредит 

„Проектно-базирано 

обучение“ 

“STEAM – подход в 

образованието“ 

„Ефекти и регулация на 

стреса. Дистрес и 

преработване на тревожни 

преживявания. Синдром на 

прегряването“ 

„Персонализирано обучение и 

невропедагогика в класната 

стая“ 

„Развитие на позитивна 

училищна среда“ 

 

 

Придобити професионалноквалификационни степени за периода 15.09.2016 г. – 31.12.2021 г. 

 

№ Година Организация Свидетелство № Тема 

2017 – 2018  учебна година 

1. 2017 г. СУ „Св. Климент 

Охридски“ – гр. 

София 

ДИУУ 

Свидетелство   

рег. № 21135, 

 серия СУ №  014996 

Пета професионално-

квалификационна степен 

2018 – 2019 учебна година 

1. 2018 г. СУ „Св. Климент 

Охридски“ – гр. 

София 

ДИУУ 

Свидетелство   

рег. № 11236, 

 серия СУ №  013051 

Четвърта професионално-

квалификационна степен 

2. 2018 г. СУ „Св. Климент 

Охридски“ – гр. 

София 

 

Свидетелство   

рег. № 170113,  

серия СУ №  004688 

Едногодишна професионално-

педагогическа специализация 

на тема: „Развитие на 

комуникативната 

компетентност в 



образователния процес“ 

2019 – 2020 учебна година 

3. 2019 г. СУ „Св. Климент 

Охридски“ – гр. 

София 

 

Свидетелство   

рег. № 4727, 

 серия СУ №  008408 

Трета професионално-

квалификационна степен 

2021 – 2022 учебна година 

3. 12.11.2021 г. СУ „Св. Климент 

Охридски“ – гр. 

София 

 

Свидетелство   

рег. № 5849, 

 серия СУ №  006194 

Втора професионално-

квалификационна степен 

 

Участия в конференции и семинари за периода 15.09.2017 г. – 14.09.2021 г. 

 

№ Година Организация Сертификат Тема 

2017 – 2018  учебна година 

1. 2017 г. Нимеро” ООД 

ENVISION 

Сертификат за участие в 

седма научно-приложна 

конференция 

„Иновативни решения за 

интегриране на 

информационните технологии 

в българското образование” 

2019 – 2020 учебна година 

1. 2020 г. Семинара е 

организиран по 

проекта BEACON 

Сертификат за участие в 

семинара по 

проект BEACON 

„Образование за устойчиво 

развитие“ 

 


