
СИЛВИЯ ЛАЗАРОВА ЯНАКИЕВА 

 

Длъжност: Старши учител по Химия и опазване на околната стреда  

Образование: Висше  

Образователно квалификационна степен – „Магистър“, със специалност „Биология,  

квалификация „Биолог“, специализация „Екология“ - ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив  

Преквалификация за получаване на допълнителна професионална подготовка по „Педагог по  

билогия и химия“, квалификация „Учител по биология с втора специалност учител по  

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

Професионалноквалификационна степен - II-рa  

 

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2016 г. – 2021 г. 

 

№ Година Организация Удостоверение № Тема 

1. 15.09.2017 г. - 
16.09.2017 г. 

ЦПО към „Европейски 
алианс по 

образованието“ ООД 

Удостоверение 
№ 53/16.09.2017 г. 

1 кредит 

,,Екипната работа между 
учители, уеници и 

родители.'' 

2. 13.10.2017 г. - 
14.10.2017 г. 

МОН -„ЦОПУО“ Удостоверение 
№ РД- 12- 409/19.10.2017 г. 

1 кредит 

Проектната дейност в 
обучението по прир. 

науки - част от 

изследователския метод 

на обучение. Оценяване 

на проекти и 

изследователски задачи. 

3. 19.11.2018 г. , 
20.11.2018 г. - 

25.01.2019 г. 

Русенски университет 
„Ангел Кънчев“- 

Център за 

продължаващо 

обучение 

Удостоверение 
№ БДП- К 1163/15 

25.01.2019 г. 

2 кредита 

„Методика на обучението 
по безопасност на 

движението по пътищата“ 

4. 01.12. 2018 г.- 
02.12. 2018 г. 

„Ирник Х „ ЕООД Удостоверение 
№ 522/12.12.2018 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 
№ 9404/04.04.2019 г. 

1 кредит 

,,Иновативно училище - 
защо и как да го 

създадем?'' 

6. 24.06.2019 г. - 
28.06.2019 г. 

МОН, НЦПКПС, 
национален център за 

повишаване на 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти 

Удостоверение 
№ 9928/28.06.2019 г. 

2 кредита 

„Климатът и аз. Пестим 
енергия в училище“ 

7. 30.11.2019 г. „ Уча се“ ЕООД Удостоверение 
№ 398/16 01.2020 г. 

1 кредит 

Как да развиваме умения 
на 21 век у учениците? 



8. 

29 - 30. 10.2020 г. „ Медика превент“ЕООД 

Удостоверение №.00336/ 

30.10.2020 г. 

1 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“ 

9. 14.02. - 19 
02.2021 г. 

НЦПКПС 

гр. София 

Удостоверение №.13915/ 

19.02.2021 г.  

1 кредит 

„ Климатът и аз.Пестим енергия 
в българските училища и детски 
градини“ 

10. 01.04 - 30.04. 
2021 г. 

„ Уча. се“ 

ЕООД гр. София 

Удостоверение №.1176/ 

30.04.2021 г  

1 кредит 

„ Как да направя уроците си 
разбираеми и мотивиращи за 
учениците?“ 

 

11. 29. 05. 2021 г. РААБЕ България  

ЕООД гр. София 

Удостоверение 

№.125191/08.06.2021г  

1 кредит 

„ Техники за овладяване и 
контрол на професионалния 
стрес“ 

 


