
ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ  КАЦАРСКИ 

 
Длъжност: Учител по информатика и информационни технологии 

Образование: Висше 

Образователно   –   квалификационна   степен   „Професионален   бакалавър“   по   специалност 

“Приложна, компютърна и електронна техника” - „Технически университет“ гр. София, 

Образователно-квалификационна   степен   „Магистър“   по   специалност   „Комуникационна 

техника и технологии“, с професионална квалификация „Магистър – инжeнер по комуникации“ 

- Технически университет – гр. Габрово 

Свидетелство  за  професионална  квалификация  „Учител  по  информатика  и  инфомационни 

технологии“ - СУ „Климент Охридски” гр. София 

Професионалноквалификационна степен  - IV
-тa

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2016 г. – 2020 г. 
 

 
 

№ Година Организация Удостоверение № Тема 

1. 13.05.2017 г. - 
14.05.2017 г. 

Институт за човешки 
ресурси - гр. София 

Удостоверение 
Рег. № 1704- 

923/13.05.2017 г. 

1 кредит 

Повишаване на 
мотивацията за учене. 

Методи за създаване на 

положителна 

перспектива. 

2. 15.09.2017 г.- 
16.09.2017 г. 

ЦПО към“Европейски 
алианс по образованието“ 
ООД 

Удостоверение 
Рег. № 49/16.09.2017 г. 

1 кредит 

„Екипната работа между 
учители, ученици и 

родители.“ 

3. 16.02.2018 г. - 
17.02.2018 г. 

Синдикат на българските 
учители - гр.София 

Удостоверение 
Рег.№ 296/01.03.2018 г. 

1 кредит 

Образование в 
мултикултурната среда 

4. 19.02.2018 г. СУ „Св. Климент 
Охридски“ гр. София 
ДИУУ 

Удостоверение 
Рег. № 7274/11.07.2018 г. 

Организация на 
образователния процес 

5. 25.05.2018 г. - 

26.05.2018 г. 

ЦПО към „Европейски 

алианс по образование“ 
ЕООД 

Удостоверение 

Рег. № 158/26.05.2018 г. 
1 кредит 

„Методи и средства за 

справяне с проблемно 
поведение на ученици в 

клас“ 

6. 10.09.2018 г. „Нимеро“ ООД Сертификат 

за участие в осма научно – 
приложна конференция 

Иновативни решения за 

интегриране на 
информационните 

технологии в 

българското образование 

7. 01.12.2018 г.- 

02.12.2018 г. 

„Ирник Х“ ЕООД Удостоверение 

Рег. № 534/12.12.2018 г. 
1 кредит 

Комуникативни техники 

на учителя в 

педагогическия процес, 

вербална и невербална 

комуникация 

8. 28.02.2019 г. - 
01.03.2019 г. 

Синдикат на българските 
учители - гр.София 

Удостоверение 
Рег. № 22-312/11.03.2019 

г. 

1 кредит 

Наставничеството в 
образователна среда 

9. от 9 – 10.03. 

2019 г.  до 

04.04.2019 г. 

Тренинг и обучителен 

център „Щастие” 

Удостоверение 

Рег. № 9379/04.04.2019 г. 

1 кредит 

Иновативно училище – 

защо и как да го 

създадем? 

10. 
 

14.06.2019 г.- 

14.06.2019 г. 

ТРАКИЙСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ - ДИПКУ 

гр. Стара Загора 

Удостоверение 

Рег. № 152- 3/25.06.2019 г. 

1 кредит 

Обучение за работа с 

училищен асистент „One 

Book” 



11. 13.07.2020 г. – 
17.07.2020 г. 

Синдикат на българските 
учители - гр.София 

Удостоверение 
Рег. № ПА-089/13.07.2020 г. 

2 кредита 

 

 

1.Мотивация-екипност-
лидерство 
2.Атестиране на 
педагогическите 
специалисти 
3. Дигитализацията на 
образованието – новито 
информацнионни и 
комуникационни 
технологии в училище 
4.Педагогическо 
взаимодействие. 

12. 23.07.2020 г –  
24.07.2020 г. 

Център „Интерактивно 
обучение“ ООД-гр.Варна 

Удостоверение 

Рег. № 3867- 

862/27.07.2020 г. 

1 кредит 

„Професионалния стрес – 
блокатор на успеха или 
двигател на развитието?“ 

13. 29.10.2020 г. –  
30.10.2020 г. 

Medica Prevent Удостоверение 

Рег. № 00315/30.10.2020 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“ 

14. 22.08.2021 г. –  
26.08.2021 г. 

НЦПКПС Удостоверение 

Рег. № 15331/26.08.2021 г. 

1 кредит 

„Профилирана 
подготовка по 
информатика в 12 клас“ 



 



 


