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Професионални квалификации

1993 г. Професионална квалификация „ Организатор на 
фирмен мениджмънт и маркетинг“

2004 г. Софийски университет „ Св. Климент Охридски“ 
Департамент за езиково обучение ( ИЧС)
Свидетелство за специализация – английски език

2005 г. Завършено обучение по безопасност на движението 
за начален етап

2007 г. Завършено обучение „ Базови и специфични 
компютърни умения на учители“



Професионални квалификации

2008 г. Завършено обучение на тема „ Разработване и 
управление на образователни проекти“ към 
Столична община и Фондация „Пайдея“

2013 г. Вътрешноучилищна квалификация на тема „Работа 
в екип“ 

2013 г. Обучение „ Един компютър - много мишки“, 
Нимеро;
Джъмпидо

2013 г. Квалификационен курс  „Формиране на 
предприемачески умения в начален етап на 
българските училища“  
Джуниър Ачийвмънт България



Професионални квалификации

2015 г.
Защита на V ПКС

2015 г.
Удостоверение за обучение на тема “Интерактивни 
технологии и техники в обучението по БДП” /2 
кредита/ 

2018 г. Удостоверение за обучение на тема “Съвременни 
модели за контрол и оценка на учебните 
постижения на учениците” /1 кредит/

2018 г. Удостоверение за обучение на тема “От атестацията 
може да се плаши само несигурният учител” /1 
кредит/ 



Професионални квалификации

2018 г.
Удостоверение за участие във вътрешноучилищен 
квалификационен семинар на тема ” Приобщаващо 
образование - как да го направим в 44. СУ”

2019 г.
Вътрешноучилищна  квалификация
Удостоверение за обучение на тема “Организиране 
на работното време и пространство -
“самомениджмънт” на учителя” /1 кредит/ 
към Сдружение “Алианс за регионални и 
граждански инициативи”

2019 г.
Защита на IV ПКС

2020 г.
Сертификат за участие във вътрешноучилищна  
квалификация на тема “Работа с електронни 
документи”



Професионални квалификации

2020 г. Удостоверение за обучение на тема “Актуални 
проблеми на обучението по БДП в СУ и детската 
градина” /2 кредита/ 

2021 г.
Обучение на тема “Проектно-базираното  обучение -
инструмент за качествено преподаване и учене” /3 
кредита/

2021 г. Защитен проект в квалификационен тренинг по 
програма “Управление на конфликтите в 
педагогическото взаимодействие. Техники за 
разрешаване.” /1 кредит/

2022 г. Защита на III ПКС 
“Иновации в образованието”



Професионални квалификации

2022 г. Вътрешноквалификационна дейност - Обмен на 
добри практики, представяне на открити уроци в 
рамките на методическото обединение на Начален 
етап в 44. СУ



Училищни и извънучилищни дейности

Базов учител към СУ „ Св. Климент Охридски“ 2016-2022

Рецензент на учебника и учебната тетрадка по човекът и обществото за 
3. клас на издателство Просвета плюс 2018/2019 г.

Договор за работа с Център за контрол и оценка на качеството на 
училищното образование – съставяне на тестови задачи по учебен 
предмет Човекът и обществото за начален етап за Националното външно 
оценяване в края на 4. клас /2013-2017 година/

Ежегодно участие в училищните състезания на СБНУ

Редовни индивидуални консултации с родители и ученици, провеждане 
на родителски срещи

Участие в подготовката и реализацията на различни училищни и класни 
празници, тържества и концерти, изложби, базари



Училищни и извънучилищни дейности

Изготвяне на грамоти, рекламни брошури, презентации, тестове и др.

Посещение на концерти и театрални постановки

Участие в проекта „Път към красивото има за всеки“ – организатор.
Практически занимания, благотворителна изложба, пленер в Копривщица

Използване на мултимедийно обучение в часовете, уеб-базирано обучение, 
проектно-базирано обучение, прилагане на иновативни подходи в учебно-
възпитателната дейност

Работа с детските градини в района

Организиране и участие в провежданите ежегодно  „Ден на отворените 
врати“ в училище

Активно участие в дейностите, провеждани в летния лагер за начален етап в 
училище



Училищни и извънучилищни дейности

Председател на Методическо обединение - Начален етап на 
основното образование /2016 г./

Получена грамота за високи професионални умения и иновативни 
подходи при подготовката на учениците за провежданите от СБНУ 
състезания през учебната 2017/2018 г.








