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“За да бъдеш добър преподавател, 
необходимо е да обичаш това, което 
преподаваш, и тези, на които 
преподаваш”

В. О. Ключевски



За мен

Елена Димитрова Пенчева-Колева

гр. София

Националност: Българка 

Длъжност: Старши учител в гимназиален 

етап, профилирана подготовка

Образование: Висше – магистър, инженер 

Специалности: Електронна техника и
микроелектроника, технологии, Педагогика

Педагогически стаж: 28 години 

E-mail: e.pencheva-koleva@44sou.eu
elen_koleva3@abv.bg

mailto:e.pencheva-koleva@44sou.eu


Гледната ми точка на учител (убеждение и амбиция)

 Учебен процес е възможен в среда на уважение и доверие.

 Качествено е преподаването на достъпен и разбираем език. 

 Фокусирам се върху възприемането от учениците в хода на процеса на 
преподаване, затвърждаване и надграждане на знания. 

 Искам учениците ми да разкриват силните си страни, като работя с тях 
персонално, съобразно техните възможности и интереси. 

 Старая се да мотивирам и насърчавам учениците да се развиват.  

 Подкрепям креативността и инициативността на учениците да предлагат 
различни варианти на решение на даден проблем (задача).

 Смятам че учител, който твърди че обучава, без да е провокирал у учениците 
си желание да го слушат, хвърля усилията си в “коване на студено желязо”.



Педагогическа дейност

 Ежегодно планиране на педагогическата дейност чрез разработване на 
тематични работни планове по преподаваните предмети в съответната 
паралелка на гимназиален етап на средното образование и определяне на 
акцентите в тематичното многообразие. 

 Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците, което е 
критерий не само за тяхната успеваемост, но и за качеството на моя 
собствен труд.

 Реализиране на възпитателно – образователния процес в неговата динамика 
– развиване на добри социални умения и способност за социална 
интеграция. 

 Търсене на “обратна връзка” с учениците, но и активна работа по 
привличане на родителите в учебния процес. 

 Взаимодействие с всички колеги и образователните институции.



Методически материали

 Образователни и учебни планове и програми; учебно – методическа 
литература.

 Следене на всички актуални документи, публикувани в МОН. 

 Учебници, учебни помагала, табла и други дидактични матеиали, в 
съответствие с приетите към настоящия момент учебни планове. 

 Активно участие в квалификационни курсове.

 Авторски труд (подготовка и адаптиране към нивата на обучение на 
материали от специализирани издания и обучения).



Професионален опит

 oт 2018г. до момента Старши учител по Информатика и ИТ, гр. София
44 СУ “Неофит Бозвели”.

 от 2000г. до 2018г. Старши учител по Информатика и ИТ, гр София,

130 СУ “Стефан Караджа”.

 от 1996г. до 2000г. Учител-специалист, гр. София, 

Център за работа с деца.

 от 1993г. до 1996г. Преподавател в прогимназиален етап, гр София,

130 СУ “Стефан Караджа”.



Професионален опит

 През годините съм преподавала на стотици ученици. 

 Участвала съм в редица училищни мероприятия. 

 Обучавала съм учители на базови компютърни 
умения като инструктор.

 Провеждала съм обучения по вътрешно-училищна 
квалификация.  

 Вземала съм участие в екскурзии, обучения, 
конференции и други извънкласни дейности с 
образователен характер. 

 Проучвала съм  интересите на учениците, с цел за 
постигане на тяхното пълноценно  формиране като 
добри и отзивчиви хора, знаещи и можещи личности, 
подготвени за тяхното по-нататъшно развитие в живота.



Професионален опит
 По Европейски проект „С пламъка на будителите“ - участие като координатор. 

 По Европейски проект „Успех“ - ръководител на група „Мултимедийна 
работилница“ 

 По Европейски проект „Твоят час” – ръководител на група “Развиване на дигитални 
компетентности“ 

 По проект „Подкрепа за успех“ - ръководител на група „Информатика – 8 клас“ 

 По проект „Образование за утрешния ден“ - ръководител на група „Клуб по 
интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови и за 
напреднали“

 Разработване, реализиране и участие по проект „ИТ – бизнесът преподава“

 Участвам  във всички конференции на  МАЙКРОСОФТ България и други свързани с 
Информационните технологии.

 Участие в Национален семинар на тема „Съвременни технологии и методи на 
обучение за ефективно образование в дигитална учебна среда“ и др.



Образование и обучение

 2021–2022 год. Софийски университет „Св. Климент Охридски” – ДИУУ. 
“Трета професионалноквалификационна степен – Информатика”.

 2021–2022 год. Едногодишна следдипломна квалификация СУ „Климент Охридски“. 
Дипломна работа на тема „Усвояване на знания за Основи на HTML и на умения за 
неговата употреба в модул Уеб дизайн на профилиращи предмети Информатика 
и Информационни технологии в 12. клас.”

 2004-2005 год. – Софийски университет „Св. Климент Охридски” – ДИУУ. 
“Четвърта професионалноквалификационна степен – Информатика”.

 Софийски университет “Св. Климент Охридски”– ДИУУ. “Пета 
професионалноквалификационна степен – ИТ”.

 1990-1992 год. – Свободен факултет на Технически университет – София, 
Специалност “Педагогика”.

 1988-1993 год. – Технически университет – София, Специалност “Електронна 
техника и микроелектроника”.



Допълнителни квалификации

 09.09.2002 г. до 20.09.2002 г. – Софийски университет „Св. Климент 
Охридски” – ДИУУ. “Електронни таблици. Бази от данни. Системи за 
управление на БД”.

 03.02.2003 г. до 14.02.2003 г. – Софийски университет “Св. Климент 
Охридски”– ДИУУ. “Операционни системи. Приложен софтуер. 
Алгоритми, структури от данни и програмиране”.

 24.03.2003 г. до 28.03.2003 г. – Софийски университет “Св. Климент 
Охридски”– ДИУУ. “Графично прогромиране на “C” и “Pascal””.

 30.06.2003 г. до 18.07.2003 г. – Учебен център “НАСИ”. “AUTOCAD”.



Допълнителни квалификации

 21.10.2003 г. до 25.102.2003 г. – Национален педагогически център. 
“Ръководители на компютърни кабинети” (80 часа).

 01.12.2005 г. – Софийски университет “Св. Климент Охридски”– ДИУУ. 
“Инструктори за базови компютърни умения” (едноседмичен).

 11.12.2005 г. – Национален педагогически център. “Светът на 
програмирането” (40 часа).

 07.01.2006 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски” – ДИУУ. Web 
пространство и учебния предмет.



Допълнителни квалификации

 12.04.2014 г. до 27.04.2014 г. – Електронни таблици за напреднали.

 15.03.2015 г. – Образование и технологии. VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATION) за 

разработване на образователни ресурси.

 16.01.2015 г. – Образование и технологии. Разработване на мобилни приложения. 

Работа с APP INVERTOR.

 21.01.2017 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски“– ДИУУ. Практически 

проекции на новите учебни програми по Информационни технологии.  Брой 

кредит: 0,5.

 08.09.2017 г. до 10.09.2017 г. – Варненски свободен университет „Черноризец 

Храбър“. Потребителски интерфейси и използваемост(UI/UX). Брой кредит: 1.

 23.01.2018 г. – Русенски университет „Ангел Кънчев“ – гр. Русе. Център за 

продължаващо обучение. Методика на обучението на децата и учениците по БДП в 

V-VIIIклас. Брой кредит: 2



Допълнителни квалификации

 01.12.2018 г. до 02.12.2018 г. – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. 

Работа в облачна среда – документи, таблици и формуляри. Брой кредит: 1

 11.07.2019 г. до 13.07.2019 г. – Teleric School Academy – Сертификат „Дигитални 

науки“

 01.07.2019 г. до 31.08.2019 г.  – Удостоверение за професионално обучение и 

Сертификат - Софтуерен Университет. „Учители на бъдещето“ 36 учебни часа. Ниво 

от Национална квалификационна рамка – 3, Ниво от Европейска квалификационна 

рамка – 3 Брой кредит: 2

 07.10.2019 г. до 04.12.2019 г.  – Удостоверение за професионално обучение и 

Сертификат - Софтуерен Университет. „Основи на програмирането със C#“ 61

учебни часа. Ниво от Национална квалификационна рамка – 3, Ниво от Европейска 

квалификационна рамка – 3 



Допълнителни квалификации

 01.11.2019 г. до 03.11.2019 г. – Стратегия – обучения и проекти. Изграждане на 

умения за насърчаване на личностното развитие на децата и учениците. 

Ефективни техники за управление на групата и класа, оценка на резултатите и 

измерване на постиженията. Брой кредит: 1

 03.08.2020 г. до 04.08.2020 г. – Център за творческо обучение. Училище в облака –

въведение. Брой кредит: 1

 17.07.2020 г. до 31.07.2020 г. – МОН - Национален център за  повишаване на 

квалификацията на педагогическите специалисти. Обучение на учители по 

Информатика, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по учебните 

програми за профилирана подготовка в XI и XII клас. Брой кредит: 1



Допълнителни квалификации

 29.07.2020 г. до 14.09.2020 г. – МОН - Национален център за  повишаване на 

квалификацията на педагогическите специалисти. Обучение на учители по 

Информационни технологии, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по 

учебните програми за профилирана подготовка в XI и XII клас. Брой кредит: 1

 30.06.2020 г. до 18.08.2020 г.  – Удостоверение за професионално обучение и 

Сертификат - Софтуерен Университет. „C# - ООП“ 78 учебни часа., 15 кредита. 

Ниво от Национална квалификационна рамка – 3, Ниво от Европейска 

квалификационна рамка – 3. 

 14.09.2020 г. до 25.10.2020 г.  – Удостоверение за професионално обучение и 

Сертификат - Софтуерен Университет. „JS Advanced“ 86 учебни часа., 12 кредита. 

Ниво от Национална квалификационна рамка – 3, Ниво от Европейска 

квалификационна рамка – 3.

 16.12.2020 г. до 05.01.2021 г.  – Югозападен Университет „Неофит Рилски“ –

Благоевград. Технологии за игрово базирано обучение по програмиране.  Брой 

кредит: 2



Допълнителни квалификации

 15.02.2021 г. до 05.04.2021 г.  – Удостоверение за професионално обучение - Софтуерен 

Университет. „Entity Framework Core“ 81 учебни часа. Ниво от Национална 

квалификационна рамка – 3, Ниво от Европейска квалификационна рамка – 3.

 22.03.2021 г. – Център за творческо обучение. Първи стъпки с Chromebook. Сертификат.

 Март 2021г. до април 2021г. –Удостоверение за професионално обучение - Софтуерен 

Университет. „MS SQL“ - 64 учебни часа,  Ниво от Национална квалификационна рамка –

3, Ниво от Европейска квалификационна рамка – 3.

 28-05-2021 г. до 09-06-2021 г - Бургаски Свободен Университет – гр. Бургас. Проектно-

базираното обучение –инструмент за качествено преподаване и учене. Удостоверение. 

Брой кредит: 3.

 05.05.2021 г. до 25.05.2021 г. – Център за творческо обучение. Сертифициране по 

програмите на Google за образованието. Сертификат Google  за образованието –

Level 1.



Допълнителни квалификации

 21.07.2021 г. до 24.08.2021 г. – МОН Национален център за повишаване на 

квалификацията на педагогическите специалисти. Обучение на учители по 

Информатика „Профилирана подготовка по Информатика 12 клас“. Брой кредит: 

1.

 2021 -2022 учебна година - Едногодишна следдипломна квалификация СУ „Климент 

Охридски“. Дипломна работа на тема „Усвояване на знания за Основи на HTML и на 

умения за неговата употреба в модул Уеб дизайн на профилиращи предмети 

Информатика и Информационни технологии в 12. клас”

 07.06.2022 г. до 19.07.2022 г. – Център за творческо обучение. Сертифициране по 

програмите на  Google за образованието. Сертификат Google  за образованието –

Level 2.



Допълнителни квалификации

 20.06. – 24.06.2022 г. – Участие в обучение по програма Еразъм+ на тема “Executive 

Training Institute, Malta. Developing Intercultural & Communication Skills. Международен 

сертификат.

 18.09. – 25.09.2022 г. - Обучение на учители по профилирана подготовка от областите 

на образование „Техника” и „Информатика“ в ЦЕРН, Женева, Швейцария по 

Национална програма  „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г.- Класирана 

кандидатура от МОН. 



Снимков материал

Отлично представяне на НВО 10 клас

Ученици от 44. СУ на Webit.
Festival Europe 2019



Снимков материал

Ден на отворените врати
Обучител на вътрешно-училищна 

квалификация
“Работа с електронни документи”



Снимков материал

Квалификация “Работа в облачна среда”



Работа по проект “Успех”

Снимков материал



Работа по проект “Успех”

Снимков материал



Снимков материал

Работа по проект “Твоят час”



Снимков материал

Участие в обучение „Дигитални науки“
в  Телерик Академия

Разработване, реализиране  и участие 
в проект „ИТ – бизнесът преподава“



Снимков материал

Посещение на ТехноМеджикЛенд и обучение с ученици от 12 клас.



Снимков материал

Участие в обучение по програма Еразъм+ на тема “Executive Training Institute, 
Malta. Developing Intercultural & Communication Skills. Международен сертификат.



Снимков материал
Магията CERN.



Снимков материал Магията CERN.
Мястото в света, където
е създаден Интернет 



Снимков материал

В крак с времето ...



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


