
СИЛВИЯ КИРИЛОВА НЕНОВА 

 
Длъжност: Сташи учител по музика 

Образование: Висше 

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, със специалност „Музикална 

педагогика”, квалификация „Учител по музика; Диригент на хор; Учител по пиано“ - ЮЗУ 

„Неофит Рилски“ гр. Благоевград, 

Професионалноквалификационна степен - IV-тa 

 

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2016 г. – 2021 г. 
 

№ Година Организация Удостоверение № Тема 

1. 23.07.2017 г. ДИУУ – СУ „Св. 
Климент Охридски“ 

Удостоверение 
№ 7197/09.11.2017 г. 

0,5 кредита 

„Професионални умения на учителя'' 

2. 27.07.2017 г. СБУ Удостоверение 

№ 7197/10.11.2017 г. 
0,5 кредита 

„ Приобщаващо образование“ 

3. 15.09.2017 г. – 

16.09.2017 г. 

ЦПО към 

„Европейски алианс 

по образованието“ 

ООД 

Удостоверение 

№ 55/16.09.2017 г. 

1 кредит 

„Екипната работа между учители, 

ученици и родители.'' 

5. 25.05.2018 г. – 
26.05.2018 г. 

ЦПО към 
„Европейски алианс 

по образованието“ 

ООД 

Удостоверение 
№ 162/26.05.2018 г. 

1 кредит 

,,Методи и средства за справяне с 

проблемно поведение на ученици в 

клас.'' 

6. 01.12.2018 г. – 
02.12.2018 г. 

„Ирник Х“ ЕООД Удостоверение 
№ 527/12.12.2018 г. 

1 кредит 

„ Комуникативни техники на 

учителя в педагогическия процес, 

вербална и невербална 
комуникация.“ 

7. 09.03.2019 г. – 
04.04.2019 г. 

Тренинг и 

обучителен център 

„Щастие“ 

Удостоверение 
№ 9382/04.04.2019 г. 

1 кредит 

,,Иновативно училище - защо и как 

да го създадем?'' 

8. 30.11.2019 г. – 
16. 01.2020 г. 

Уча. се ЕООД Удостоверение 
№ 395/16.01.2020 г. 

1 кредит 

„Как да развиваме умения на 21 век 

у учениците?“ 

9. 03.10.2020 г. –  
13. 10. 2020 г. 

 „ Орак Инженеринг“      
ЕООД 

Удостоверение № 
1003574/19.11.2020 

г. 
2 кредита 

„ Развиване на знания и умения за 

създаване и използване на 

дигитални и интерактивни 

материали в учебния процес“ 

10. 29.10.2020 г. –  
30. 10. 2020 г. 

Medica Prevent Удостоверение № 
00318/30.10.2020 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“ 

11. 01.04. 2021 г. – 
30. 04. 2021 г. 

Уча. Се ЕООД Удостоверение 
№1185/30.04.2021 г. 

1 кредит 

„ Как да направя уроците си 

разбираеми и мотивиращи за 

учениците?“ 

12. 29.05.2021 г. – 
07.06.2021 г. 

РААБЕ България 
ЕООД 

Удостоверение 
№125216/08.06.2021 

г. 
2 кредита 

„Диагностика и анализ на 

постиженията и напредъка на 

учениците“ 

 


