
 

 

БОРИСЛАВА ПЕНЕВА СТЕФАНОВА 

 

Длъжност: Сташи учител по Български език и литература  

Образование: Висше  

Образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалност 

„Българска филология”,  

с професионална квалификация „Специалист по български език и 

литература и преподавател по български език и литература в средното 

училище“ – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“  

Професионалноквалификационна степен - V-та  

 

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2017 г. – 2021 г. 

 

 

Година Организация Удостоверение № Тема 

1. 15.09.2017 

г. – 

16.09.2017 

г.   

ЦПО към 

„Европейски алианс 

по образованието“ 

ООД 

Удостоверение № 

42/16.09.2017 г.  

1 кредит 

,,Екипната работа между 

учители, уеници и родители.'' 

2. 03.11. 

2017г. – 

30.11.2017г. 

Институт за 

български език при 

БАН 

Удостоверение № 

045/12.12.2017г. 

1 крдит 

„Изследователски подходи в 

обучението по български език“ 

 18.03.2018 

г. – 

19.03.2018г. 

СУ „Св. Климент 

Охридски“ 

ДИУУ 

Удостоверение № 80-

08-3.1 / 25.06.2018 

1 кредит 

„Списване на училищен 

вестник – първи стъпки в 

медийната грамотност“ 

3. 25.05.2018 

г. – 

26.05.2018 

г. 

ЦПО към 

„Европейски алианс 

по образованието“ 

ООД 

Удостоверение № 

152/26.05.2018 г. 

1 кредит 

,,Методи и средства за справяне 

с проблемно поведение на 

ученици в клас.'' 

4. 01.12.18г. – 

02.12.18 г.  

„ИРНИК Х“ ЕООД Удостоверение № 

540/12.12.18 г. 

1 кредит 

„Комуникативни техники на 

учителя в педагогическия 

процес, вербална и невербална 

комуникация“ 

5. 09.03.2019 

г. – 

04.04.2019 

г. 

Тренинг и 

обучителен център 

„Щастие“ 

Удостоверение № 

9375/04.04.2019 г.  

1 кредит 

,,Иновативно училище - защо и 

как да го създадем?'' 

7. 01.04.2019 

– 

03.04.2019г. 

ПСИТ България 

ООД 

Сертификат 

 № 2019-НВО-БЕЛ-

315 

1 кредит 

„Работа с платформа за 

дистанционно проверяване на 

тестови форми“ 

8. 03.10. 20г. – 

04.10. 20 г.  

ORAK Сертификат № 07543-

20/ 14.10.20 г 

2 кредита 

„Развитие на знания и умения 

за създаване и използване на 

дигитални интерактивни 

материали в учебния процес“ 

9. 29. 05.21г. – 

07. 06. 21г 

РААБЕ България 

ЕООД 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Регистрационен № 

125195 / 08.06.2021 г. 

1 крдит 

Техники за овладяване и 

контрол на професионалния 

стрес 


