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КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2016 г. – 2021 г. 
 

 
№ Година Организация Удостоверение № Тема 

1. 15.09.2017 г. – 
16.09.2017 г. 

ЦПО към 
„Европейски алианс 

по образованието“ 

ООД 

Удостоверение 
№ 71/16.09.2017 г. 

1 кредит 

,,Екипната работа между 

учители, ученици и родители.’’ 

2. 13.10.2017 г. – 
14.10.2017 г. 

МОН 
Център за 

оценяване на 

предучилищното и 

училищното 

образование 

Удостоверение 
№ РД-12-408/19.10.2017 г. 

1 кредит 

„Проектната дейност в 

обучението по природни науки 

– част от изследователския 

метод на обучение. Оценяване 

на проекти и изследователски 

задачи“ 

3. 28.08.2017 г. – 
31.08.2017 г. 

Академия 

НИКЕ ООД 
гр. София 

Удостоверение 
№ А-1052/2017 г. 

1 кредит 

,,Развиване на финансова 

грамотност у учениците'' 

4. 16.02.2018 г. – 
17.02.2018 г. 

СБУ 
гр. София 

Удостоверение 
№ 032/01.03.2018 г. 

1 кредит 

„Наставничеството в 

образователна среда“ 

5. 27.08.2017 г. – 
30.06.2018 г. 

Академия 

НИКЕ ООД 

гр. София 

Удостоверение 
№ А-3449/2018 г. 

1 кредит 

,,Преподавай като лидер: 
Планиране на интерактивни 

уроци за учениците'' 

6. 27.08.2017 г. – 
30.06.2018 г. 

Академия 

НИКЕ ООД 
гр. София 

Удостоверение 
№ А-3549/2018 г. 

1 кредит 

,,Преподавай като лидер: 

Проследяване и споделяне на 
напредъка с учениците'' 

7. 10.01.2017 г – 
10.01.2018 г. 

ДИУУ СОФИЯ Свидетелство за 

Професионално- 

педагогическа 

специализация 

Рег. № 17014 от 21.06.2018 
г. 

„Развитие на комуникативната 

компетентност в 

образователния процес” 

8. 25.05.2018 г. – 
26.05.2018 г. 

ЦПО към 
„Европейски алианс 

по образованието“ 

ЕООД 

Удостоверение 
№ 177/26.05.2018 г. 

1 кредит 

,,Методи и средства за справяне 

с проблемно поведение на 

ученици в клас'' 

10. 01.12.2018 г – 
02.12.2018 г. 

„Ирник Х“ ЕООД 

гр. София 

Удостоверение 
№ 523/12.12.2018 г. 

1 кредит 

„Комуникативни техники на 

учителя в педагогическия 

процес, вербална и невербална 

комуникация“ 

11. 25.01.2019 г. Русенски 

университет „Ангел 

Кънчев“ 

Удостоверение 
№ БДП-К 1163/14 

от 25.01.2019 г. 

2 кредита 

„Методика на обучението по 

безопасност на движението по 

пътищата в VIII-XII клас“ 



12. 9-10.03.2019 г. 
– 04.04.2019 г. 

Тренинг и 

обучителен център 

„Щастие“ 

Удостоверение 
№ 9396/04.04.2019 г. 

1 кредит 

,,Иновативното училище - защо 

и как да го създадем?'' 

13. 14.06.2019 г. – 
15.06.2019 г. 

ДИУУ 
СТАРА ЗАГОРА 

Удостоверение 
№ 152-9/25.06.2019 г. 

1 кредит 

,,Обучение за работа с 

училищен асистент One Book'' 

14. 24.06.2019 г. – 
28.06.2019 г. 

МОН, НЦПКПС Удостоверение 
№ 9939/28.06.2019 г. 

2 кредита 

„Климатът и аз. Пестим енергия 

в училище“ 

15.  13.11.2019 г. СУ „Св. Климент 
Охридски“ – София 
ДИУУ  

Свидетелство за ТРЕТА 
ПКС, Рег.№ 4726, Заповед 

№ УД-595/13.11.2019 г. 

Придобиване на ТРЕТА 

ПРОФЕСИОНАЛНОКВАЛИ-

ФИКАЦИОННА СТЕПЕН 

16. 31.12.2019 – 
16.01.2020 г. 

Уча.се Удостоверение 
№ 394/16.01.2020 г. 

1 кредит 

„Как да развиваме умения на 

21.век у учениците?“ 

17. 03.10.2020 –  
04.10.2020 г. 

„ОРАК 
ИНЖЕНЕРИНГ“ 
ЕООД - Пловдив 

Удостоверение 
Рег. № 07561-20 от 

14.10.2020 г. 
2 кредита 

„Развитие на знания и 

умения за създаване и 

използване на дигитални 

интерактивни материали в 

учебния процес“ 

18. 29.10.2020 –  
30.10.2020 г. 

„МЕДИКА 
ПРЕВЕНТ“ ЕООД – 
гр. София 

Удостоверение 
Рег. № 00330/30.10.2020 г. 

1 кредит 

„Усъвършенстване и 

обогатяване 

професионалните 

компетентности на 

педагогическите 

специалисти за защита на 

децата и учениците от 

пожари, природни бедствия, 

аварии, катастрофи и 

терористични заплахи“ 

19. 27.02.2021 –  
04.0.2021 г. 

МОН, НЦПКПС Удостоверение 
Рег. № 13966/04.03.2021 г. 

1 кредит 

„Климатът и аз. Пестим 

енергия в българските 

училища и детски градини“ 

20. 29.05.2021 –  
07.06.2021 г. 

РААБЕ България 
ЕООД 

Удостоверение 
Рег. № 125223/08.06.2021г. 

2 кредита 

„Диагностика и анализ на 

постиженията и напредъка 

на учениците“ 
 


