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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 
 



                
                Училищни и извънучилищни дейности 
 
 Базов учител към СУ „ Св. Климент Охридски“ 
 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 за учебната 2013/2014 година 

 Член на комисията за „Подготовка на тържества, празници и чествания“ 
 Участие в училищните състезания на СБНУ 
 Консултации с родители и ученици 
 Участие в подготовката и реализацията на различни училищни празници, 

тържества и концерти, изложби, базари 
 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 
 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 
 

 






