
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ АДИРКОВ 

 

Длъжност: Сташи учител по технологии и предприемачество 

Образование: Висше 

Образователно-квалификационна степен “Магистър“, със специалност „ПТПП” и квалификация 

„Учител по трудово политехническо обучение“ - Висш педагогически институт „Н. Рилски“ гр. 

Благоевград, 

Професионалноквалификационна степен - IV-тa 

 
КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2016 г. – 2021 г. 

 
 

№ Година Организация Удостоверение № Тема 

1. 06.06.2017 г. Русенски университет 

“Ангел Кънчев“ 

Център за продължаващо 

обучение 

Удостоверение за 

повишаване на 

квалификацията 

2 кредита 

Методика на обучението на 

децата и учениците по БДП 

5-8 кл. 

2. 28.08.2017 г.- 
31.08.2017 г. 

Академия НИКЕ ООД- 

София 

Удостоверение 

Рег. № А1072/2017 г. 
1 кредит 

„Развитие на финансова 

грамотност у учениците“ 

3. 15.09.2017 г.- 
16.09.2017 г. 

ЦПО към“Европейски 
алианс по образованието“ 

ООД 

Удостоверение № 

57/16.09.2017 г. 

1 кредит 

„Екипната работа между 
учители, ученици и 

родители.“ 

4. 15.11.2017 г.- 
17.11.2017 г. 

СУ “Климент Охридски“ 

гр.София - ДИУУ 

Удостоверение 
№ 7209/16.11.2017 г. 

1 кредит 

Прилагане на новите учебни 

планове и програми от 

учители, преподаващи в 8 кл. 

по Технологии и 
предприемачество 

5. 16.02.2018 г.- 
17.02.2018г. 

Синдикат на българските 

учители - гр.София 

Удостоверение 
№027/01.03.2018 г. 

1 кредит 

Наставничеството в 

образователна среда 

6. 25.05.2018г.- 
26.05.2018 г. 

ЦПО към „Европейски 

алианс по образование“ 
ЕООД 

Удостоверение 
№163/26.05.2018 г. 

1 кредит 

„Методи и средства за 

справяне с проблемно 
поведение на ученици в клас“ 

7. 02.2020 г. ООЗ-СТМ ЕООД 
Служба по трудова 

медицина 

Удостоверение 
№35/07.02.2020 г. 

Безопасност и здраве при 

работа 

8. 29.10.2020г.- 
30.10.2020г. 

MEDIKA 
PREVENT 

Удостоверение 
№00342/30.10.2020г. 

1 кредит 

Усъвършенстване и 

обогатяване 

професионалните 

компетентности на 

педагогическите 

специалисти за защита 

на децата и учениците от 

пожари,природни 

бедствия,аварии,катастро

фи и терористични 

заплахи 

9. 03.10.2020г.- 
04.10.2020г. 

ORAK Удостоверение 
№07579-

20/14.10.2020г. 
2 кредита 

Развитие на знания и 

умения за създаване и 

използване на дигитални 

интерактивни материали 

в учебния процес 

10. 06.03.2021г.- 
20.03.2021г. 

Стопанска академия 
„Димитър Ап.Ценов“ Свищов 

Удостоверение 
№ 30/30.03.2021г. 

1 кредит 

Методика на 

преподаването по 

спедиция,транспортна и 

складова логистика 
 


