
 

ЕЛКА АТАНАСОВА КОНАКЧИЙСКА 

Длъжност: Главен учител  

Образование: Висше  

Образователно – квалификационна степен “Магистър“, със специалност 

„Математика и информатика” и квалификация „Учител по математика и 

информатика“ - СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София  

Професионалноквалификационна степен - IV-тa 

 

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2016 г. – 2021 г. 

 

№ Година организация удостоверение № тема 

1. 20.09.2016 г. Нимеро ООД Сертификат за успешно 

преминато обучение 

Работа с образователен 

софтуер „Envision“ 

2. 17.06.2017 г. – 

18.06.2017 г. 

„Мениджър 

консулт“ ЕООД 

Удостоверение № 

2383/18.06.2017 г. 

1 кредит 

,,Управление на качеството. 

Изграждане на училищни 

системи за качество на 

образованието.''  

3. 15.09.2017 г. – 

16.09.2017 г.  

ЦПО към 

„Европейски 

алианс по 

образованието“ 

ООД 

Удостоверение № 

50/16.09.2017 г. 

1 кредит 

,,Екипната работа между 

учители, ученици и 

родители.'' 

4. 03.02.2018 г. – 

04.02.2018 г.  

ПУ „Паисий 

Хилендарски“  

гр. Пловдив 

Удостоверение № КК – 2102 

от 30.04.2018 г. 

1 кредит 

,,Менторска подкрепа за 

начинаещия учител: 

предизвикателства, решения 

и добри практики.'' 

5. 18.03.2018 г. -

19.03.2018 г. 

ДИУУ 

Гр. София 

Удостоверение № 80–08-3.1 

от 25.06.2018 г. 

1 кредит 

„Списване на ученически 

вестник – първи стъпки в 

медийната грамотност” 

6. 25.05.2018 г. – 

26.05.2018 г. 

ЦПО към 

„Европейски 

алианс по 

образованието“ 

ООД 

Удостоверение № 

159/26.05.2018 г. 

1 кредит 

,,Методи и средства за 

справяне с проблемно 

поведение на ученици в 

клас.'' 

7. 30.10.2018 г. РЦПППО – София 

област 

Удостоверение № 

92/30.10.2018 г. 

1 кредит 

„Индивидуална форма, 

индивидуални учебни 

планове и програми“ 

8. 01.12.2018 г. – 

02.12.2018 г. 

„ИРНИК Х” ЕООД Удостоверение № 

537/12.12.2018 г. 

„Комуникативни техники на 

учителя в педагогическия 



гр. София 1 кредит процес, вербална и 

невербална комуникация” 

9. 09.03.2019 г. – 

04.04.2019 г. 

Тренинг и 

обучителен център 

„Щастие“ 

Удостоверение № 

9380/04.04.2019 г. 

1 кредит 

,,Иновативно училище - защо 

и как да го създадем?'' 

10. 01.04. 2019 г. – 

03.04.2019 г. 

ПСИТ 

България ООД 

Сертификат за участие в 

обучение и проведен тест 

без кредит 

„Работа с платформа за 

дистанционно проверяване 

на тестови форми” 

11. 10.09.2018 г.- 

15.06.2019 г. 

Академия НИКЕ 

ООД 

Удостоверение № А - 

4717/2019 г. 

1 кредит 

„Ефективно лидерство: 

Добри практики за 

управление на екип в 

образователната институция“ 

12. 10.09.2018 г.- 

15.06.2019 г. 

Академия НИКЕ 

ООД 

Удостоверение № А -

4808/2019 г. 

1 кредит 

„Развиване на четивна 

грамотност у учениците“ 

13. 23.02.2019 г.- 

15.06.2019 г. 

Академия НИКЕ 

ООД 

Удостоверение № А -  

5214/2019 г. 

1 кредит 

„Преподавай като лидер: 

планиране на интерактивни 

уроци за учениците“ 

14. 03.10.2020 г.- 

13.10.2020 г. 

„Орак 

Инженеринг“ 

ЕООД 

Удостоверение № 1003563-20 

/19.11.2020 г. 

2 кредита 

„Развиване на знания и 

умения за създаване и 

използване на дигитални 

интерактивни материали в 

учебния процес“ 

15. 29.10.2020 г.- 

30.10.2020 г. 

MEDICA 

PREVENT 

Удостоверение № 

00316/30.10.2020 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“ 

16. 29.05.2021 г. - 

07.06.2021 г. 

РААБЕ България 

ЕООД 

Удостоверение № 125182/ 

08.06.2021 г. 

1 кредит 

„Техники за овладяване и 

контрол на професионалния 

стрес“ 

 

 


