
 

МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ФИЛИПОВА 

Длъжност:  Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас 

Образование: Висше 

Образователно – квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Българска филология”, с 

професионална квалификация ''Филолог'' - ЮЗУ ''Неофит Рилски'' гр. Благоевград,  

Образователно – квалификационна степен „Магистър'' по специалност ''Начална училищна 

педагогика'', с професионална квалификация ''Педагог, начален учител'' - ЮЗУ ''Неофит Рилски'' 

гр. Благоевград 

 

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПЕРИОДА  2016 г. – 2020 г. 

№ Година Организация Удостоверение № Тема 

1.  11.09.21017 г. „Нимеро“ ООД  Сертификат за участие 

в седма научно-

приложна конференция 

Иновативни решения за 

интегриране на 

информационните 

технологии в българското 

образование 

2. 13.12.2017 г. Висше училище по 

застраховане и 

финанси гр. София 

Удостоверение  

№ 1959-871/13.12.2017 

г. 

1 кредит 

Как да преподаваме нтересно 

на съвременните деца като ги 

ангажираме и мотивираме в 

час? 

3. 18.04.2018 г. – 

20.04.2018 г. 

НЦПКПС Удостоверение  

№ 3340/20.04.2018 г. 

1 кредит 

Етническа и религиозна 

толерантност и рефлексия в 

условията на интеркултурна 

образователна среда 

4. 25.06.2018 г. – 

26.05.2018 г. 

ЦПО към 

„Европейски алианс 

по образование“ 

ЕООД 

Удостоверение  

№ 176/26.05.2018 г. 

1 кредит 

Методи и средства за 

справяне с проблемното 

поведение на учениците в 

клас 

5. 18.06.2018 г. – 

21.06.2018 г. 

НЦПКПС Удостоверение  

№ 5575/11.07.2018 г. 

2 кредита 

Обучение на учители, 

преподаващи учебна 

програма по компютърно 

моделиране за III клас 

(общообразователно 

подготовка) 

6. 9-10.03.2019 г. 

– 04.04.2019 г. 

Тренинг и обучителен 

център „Щастие“ 

Удостоверение  

№ 9395/04.04.2019 г. 

1 кредит 

Иновативно училище – защо 

и как да го създадем? 

7. 14.06.2019 г. – 

16.06.2019 г. 

Бит и техника ООД 

гр. Варна 

Удостоверение  

№ 2294/2019 г. 

1 кредит 

Интерактивни практики в 

часовете по математика в 

начален курс 

8. 30.11.2019 г. – 

16.01.2020 г. 

„Уча се„ ЕООД  Удостоверение 

№ 380/16.01.2020 г. 

1 кредит 

„Как да развиваваме умения 

на 21 век у учениците“ 

9. 06.03.2020 г. - 

07.03.2020 г. 

Синдикат на 

българските учители 

Удостоверение 

№ 23-055/09.03.2020 г. 

1 кредит 

„Приобщаващо образование“ 

 


