
ИРИНА ИВАНОВА КОПАРАНОВА  

 

Длъжност: Сташи учител по Български език и литература  

Образование: Висше  

Образователно-квалификационна степен „Магистър“, със 

специалност „Българска филология”,  

квалификация „Специалист по български език и литература и 

преподавател в средните  

училища“, СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София,  

Професионална квалификация „Учител по български език и 

литература в помощно училище“ с  

допълнителна професионална подготовка по специалност „Учител по 

български език и  

литература на деца с интелектуална недостатъчност“ ДИУУ към СУ 

„Св. Климент Охридски“  

гр. София,  

Професионалноквалификационна степен - IV-тa  

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2016 г. – 2021 г. 

 

№ година организация удостоверение № тема 

1. 11.10.2017 г. – 

12.10.2017 г. 

Национален център 

за повишаване 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти 

Удостоверение № 

1337/12.10.2017 г.  

1 кредит 

„Четивната грамотностна 

ученицитр и оценяването PISA 

2018“ 

2. 03.11.2017 г. –  

30.11.2017 

Институт за 

български език към 

БАН 

Удостоверение № 

013/12.12.2017 г.  

1 кредит 

„Изследователски подходи в 

обучението по български език“ 

3. 15.09.2017 г. – 

16.09.2017 г.   

ЦПО към 

„Европейски алианс 

по образованието“ 

ООД 

Удостоверение № 

39/16.09.2017 г.  

1 кредит 

,,Екипната работа между 

учители, уеници и родители.'' 

4. 01.12.2018 г – 

02.12.2018 г. 

„Ирник Х“ ЕООД Удостоверение № 

533/12.12.2018 г. 

1 кредит 

„Комуникативни техники на 

учителя в педагофическия 

процес, вербална и невербална 

комуникация“ 

5. 19.11.2018 г. - 

20.11.2018 г. 

Русенски 

университет „Ангел 

Кънчев“ 

Удостоверение № 

БДП-К 1163/11 от 

25.01.2019 г. -2 кредит 

„Методика на обучението  по 

БДП“ 



6. 09.03.2019 г. – 

04.04.2019 г. 

Тренинг и 

обучителен център 

„Щастие“ 

Удостоверение № 

9376/04.04.2019 г. 

 1 кредит 

,,Иновативно училище - защо и 

как да го създадем?'' 

7. 01.04.2019 г.- 

04.04.2019 г. 

ПСИТ ООД 

България 

Сертификат 2019-

НВО-БЕЛ-328 –  

1 кредит 

„Работа с пларформа за 

дистанционно проверяване на 

тестови форми“ 

8. 04.12.2019 г. – 

05.12.2019 г.  

Уча.се Удостоверение №  

379    от 16.01.2020 г. 

1 кредит 

Как да развиваме умения на 21 

век у учениците? 

9. 3.10. – 4.10. 

2020 г. 

 

„Орак инжинеринг“ 

ЕООД 

 

Удостоверение №   

07544-20  от 

14.10.2020 г. 

2 кредит 

Развитие на знания и умения за 

създаване и използване на 

дигитални интерактивни 

материали в учебния процес 

 

10. 29.10. – 30.10. 

2020 г. 

 

„МЕДИКА 

ПРЕВЕНТ“ ЕОД 

 

Удостоверение №   

00313-20  от 

30.10.2020 г. 

2 кредит 

Усъвършенстване и 

обогатяване на 

професионалните 

компетентности на 

педагогическите специалисти за 

защита на децата и учениците 

от пожари, природни бедствия, 

аварии, катастрофи и 

терористични заплахи 

 

11.  29.05. 2021 г. 

 

„РААБЕ 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

 

 Техники за овладяване и 

контролиране на 

професионалния стрес 

 

12.  12. 2020 г. – 

05. 2021 г. 

 

„Заедно в час“  

 

 Компетентностен подход при 

формиране на уменията на 21 

век 

 

13.  28.06. – 29.06. 

2021 г. 

 

ПУ „Паисий 

Хилендарски“ 

 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 

 

14.  17.04. – 18.04. 

2021 г.  

 

Лицензиран 

оператор на 

Наградата на 

Херцога 

 

  

Обучение на лидери за 

Наградата на Херцога на 

Единбург 

 


