
СТЕФКА АНГЕЛОВА ГЪРЛЯНОВА 

 
Длъжност: Учител по Английски език 

Образование: Висше 

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър, 

специалност “Tуризъм” - Университет „Проф.д-р 

Асен Златаров“ гр.Бургас 

Свидетелство за професионална квалификация: „Учител” – Св.Св. 

Кирил и Методий“, гр. Велико Търново 

Сертификат за владеене на английски език:  НИВО „В2” –

BERLITZ,  НИВО “C1” – TEST BG 

Професионалноквалификационна степен : V-тa 

 
КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2018 г. – 2022 г. 

 
 

№ година организация удостоверение № тема 

1. 24.11.2022г. Macmillian   

Education 

Сертификат “Умения за живота в 

преподаването на английски език 
(Life Skills in ELT)” 

2. 27.06.2022г.- 
01.07.2022г. 

Постоянна 

академия за 
науки и 

иновации в 

образованието 
към „Синдикат 

на българските 
учители“ 

Удостоверение 

337/01.07.2022г 
– 2 кредита 

 „Проектно - базирано обучение“ 

„STEM–подход в образованието“ 
„Ефекти и регулация на стреса. 

Дистрес и преработване на 

тревожни преживявания“ 
„Синдром на прегарянето“ 

„Персонализирано обучение и 
невропедагогика в класната стая“ 

„Развитие на позитивна 
училищна среда“  

3. 26.04.2022г. Macmillian 

Education 

Сертификат „Exams and Teenagers: 

Facing the Facts“ 

4. 25.11.2021г “CORPLUS ” и “British 

Council” 

Сертификат ”Creative 

Writing 2021/2022” 
Подготовка на участници за 

участие в международното 

състезание по творческо 
писане ”Creative Writing” 

5. 23.03.2022 г. „Синдикат на 

българските учители“ 

 Удостоверение №23-

356/23.03.2022г.  –  

1 квалификационен 

кредит 

Гражданско образование 



6. 30.11.2021 г. Национална програма  

„Квалификация“2021г 

Сдружение 

„Синдикат на 

българските учители“ 

Удистоверение № 

НПКВ - 2071/ 

30.11.2021г. 

1 квалификационен 

кредит 

Национална програма 

„Квалификация“ 

7. 12.11.2021 г. Тракийски  
университет 

Департамент 
за 

информация 
и повишаване 

квалификаци
ята на 

учителите гр. 

Стара Загора 

Удостоверение №257-

21/12.11.2021г. 

 

2 квалификационни 

кредита 

„Атестиране на педагогическите 
специалисти“ 

8. 15.10.2021 г. Проект 

„Равен 
достъп до 

училищно 
образование 

в условията 

на кризи“ 

Сертификат „Запознаване и работа с 
платформа Microsoft Teams” 

9. 12.10.2021 г. Инветиво 

ЕООД ЦПО 

Тренинг 
фактори 

Удостоверение № МО-

618/ 12.10.2021г.  

 

1 квалификационен 

кредит 

 „ Стратегии за изграждане на 
характера и на подкрепящата 
среда в училище“ 

10. 12.04.2021 г. Национални 

състезания 
„Многознайк

о‘ 

Грамота Професионализъм и 
всеотдайност при подготовката 
на ученици за участие в 
състезанията и за техните 
високи постижения и резултати 
през учебната 2020- 2021 г. 

11. 21.08.2020 г. Образователе

н център 
„Хермес“ 

гр.Русе 

Сертификат „Портфолио на учителя“ 

12. 01.12.2018- 
20.02.2019г. 

Академия 

НИКЕ ООД 
гр.София 

Удостоверение  

№ А-4223/2019г. 

 

1 квалификационен 

кредит 

„Преподавай като лидер: 
Визуализиране на преподавания 
учебен материал – презентации, 
мисловни карти и инфографики 
в учебния процес“ 



13. 2019 г. „Сдружение 

на 
българските 

начални 

учители“ 

Грамота Показан висок 
професионализъм и 
всеотдайност при подготовката 
на ученици за провежданите от 
СБНУ състезания през учебната 
2018/ 2019г. 

14. 20.11.2018г. Русенски 

университет 
„Ангел 

Кънчев“ гр. 

Русе 
Център за 

продължаващ
о обучение 

Удостоверение  

№ БДП-К 1145/82 / 

20.11.2018г. 

 

2 квалификационни 

кредита 

„Методика на обучението по 
безопасност на движението по 
пътищата в V-VII клас“  

15. 05.10.2018 – 
06.10.2018г. 

„Институт за 
човешки 

ресурси“ 

гр.София 

Удостоверение  

№1810-5365/ 

05.10.2018г. 

 

1 квалификационен 

кредит 

„Практически насоки към 
учителите за работа с деца или 
ученици с емоционални и 
поведенчески разтройства“  

 


