
ВЕНЕТА ИВАНОВА ТОДОРОВА 

 

Длъжност: Сташи учител по математика 

Образование: Висше 

Образователно - квалификациопнна степен „Магистър“, със специалност „Механика” и втора 

специалност „Учител по математика и информатика”- СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София, 

Прифесионалноквалификационна степен - IV-та 

 

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2016 г. – 2021 г. 
 
 

№ Година Организация Удостоверение № Тема 

1. 20.09.2016 г. Нимеро ООД Сертификат за успешно 
преминато обучение 

Работа с образователен 
софтуер „Envision“ 

2. 04.2017 г. Mathematics without 

borders - Tournament 

Сертификат Пополяризиране на 
международният турнир 

“Математика без граници“ 

3. 15.09.2017 г. – 
16.09.2017 г. 

ЦПО към 
„Европейски алианс 

по образованието“ 

ООД 

Удостоверение 

Рег. № 47/16.09.2017 г. 

1 кредит 

,,Екипната работа между 

учители, уеници и родители.'' 

4. 06.02.2018 г. СТРАТЕГИЯ ЕООД Удостоверение 
Рег. № 723/06.02.2018 г. 

1 кредит 

„Разработване на 

професионално портфолио. 

Обучение за учители и други 

педагогически специалисти“ 

5. 04.2018 г. Mathematics without 

borders - Tournament 

Сертификат Пополяризиране на 

международният турнир 

“Математика без граници“ 

6. 25.05.2018 г. – 
26.05.2018 г. 

ЦПО към 
„Европейски алианс 

по образованието“ 

ООД 

Удостоверение 
Рег. № 156/26.05.2018 г. 

1 кредит 

,,Методи и средства за 

справяне с проблемно 

поведение на ученици в клас.'' 

7. 01.12.2018 г – 
02.12.2018 г. 

„Ирник Х“ ЕООД Удостоверение 
Рег. № 538/12.12.2018 г. 

1 кредит 

„Комуникативни техники на 

учителя в педагогическия 

процес, вербална и 

невербална комуникация“ 

8. 21.01.2019 г. - 
25.01.2019 г. 

Русенски университет 
„Ангел Кънчев“ 

Удостоверение Рег. № 

БДП-К 1163/02 от 

25.01.2019 г. 

2 кредита 

„Методика на обучението по 

БДП в VIII – XII клас“ 

9. 09.03.2019 г. – 
04.04.2019 г. 

Тренинг и обучителен 

център „Щастие“ 

Удостоверение Рег. № 

9378/04.04.2019 г. 
1 кредит 

,,Иновативно училище - защо 

и как да го създадем?'' 

10. 01.04.2019 г. - 
03.04.2019 г. 

ПСИТ БЪЛГАРИЯ 

ООД 

Сертификат за участие в 

обучение и проведен тест 

Рег. № 2019-НВО-МАТ- 
326 

,,Работа с платформа за 
дистанционно проверяване на 

тестови форми'' 

11. 25.06.2019 г. Тракийски 

университет -ДИПКУ 

гр. Стара Загора 

Удостоверение 
Рег. № 152-2/25.06.2019 г. 

1 кредит 

„Обучение за работа с 

училищен асистент One Book“ 

12. 09.03.2020 г. СИНДИКАТ НА 

БЪЛГАРСКИТЕ 

УЧИТЕЛИ 

гр. София 

Удостоверение 
Рег. № 23-004/09.03.2020 г. 

1 кредит 

„Ролята на лидерството за 

повишаване качеството на 

учебно-възпитателния 

процес“ 



13. 03.10. – 06.10. 

2020 г. 
к.к. Боровец „ОРАК Инженеринг“ЕООД 

2 кредита 

Развитие на знанията и уменията 

за създаване и използване на 

дигитални интерактивни 

материали в учебния процес. 
14. 29.05.2021 г. СУ „Отец Паисий“ РААБЕ България ЕООД 

1 кредит 

„Техники за овладяване и 

контрол на професионалния 

стрес“ 

 


