Елена Костадинова Добрева е родена през 1963 година в град Първомай. Семейна с
две деца.
Образованието си започва в НУ „Христо Ботев“, продължава в I ОУ „Кирил и Методий“
и през 1981 година завършва средно образование в ЕСПУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в
града. Едновременно с обучението си в първомайското средно училище се явява като
частна ученичка (самостоятелна форма на обучение) във френската гимназия „Ромен
Ролан“ в гр. Стара Загора. Висшето си образование завършва в ПУ „Пайсий Хилендарски”
в гр. Пловдив през 1989 г. с придобита квалификация „Физик, учител по физика с втора
специалност по математика“. Има Втори клас – квалификация като учител по физика. През
1992 година придобива допълнителна квалификация „Учител по френски език от V до VІІІ
клас“. Чужди езици: руски, френски и италиански.
Педагогическата си кариера започва през 1982 година като нередовен учител в област
Кърджали – възпитател в прогимназиален етап. Работила е като начален учител и учител
по различни учебни предмети. От 1985 година в продължение на 3 години е дружинен
ръководител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Дълбок извор, след което преминава на
учителска длъжност и преподава физика, математика и френски език до 1998 година. Била
е класен ръководител в продължение на 4 години. Била е председател на СО на СБУ към
КНСБ в училището в с. Дълбок извор. От 03.08.1998 година до 01.02.2011 г. е директор на
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Дълбок извор. От 01.02.2011 г. изпълнява длъжността
директор в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Първомай.
Участие и управление на проекти:
1. През 2006 година – проект за благоустрояване на училищния двор в с. Дълбок извор.
2. През учебната 2007-2008 година – два проекта по НП: за извънкласни дейности и в
модул „Ритуализация”. С презентация за дейностите по тези проекти участва в
конференцията „Училището – желана територия на ученика” през 2008 година на
национален етап.
3. През 2011 г. – проект по НП за целодневно обучение в начален етап. По нейна
инициатива и под нейно ръководство е реализиран първият проект в община Първомай за
обзавеждане на стая за занимания по интереси в начален етап по Национална програма
"Училището - територия на учениците", модул "Подкрепа на целодневното обучение на
учениците от начален етап" през 2011 година в с. Дълбок извор.
4. През 2012 г. – проект по НП за целодневно обучение в начален етап. По нейна
инициатива и под нейно ръководство е реализиран първият проект в град Първомай за
обзавеждане на стая за занимания по интереси в начален етап по НП "Училището територия на учениците", модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от
начален етап" през 2012 година в град Първомай, в сградата на начален етап, където сега
се обучават всички деца и ученици на училището.
5. През 2012 г., започвайки работа в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Първомай, тя се
включва в изпълнението на проекти, разработени от Минко Павлов, най-големият от които

е "Марко Поло". Целта му е предотвратяване на отпадането от училище и утвърждаване
на културното многообразие на децата и учениците от етническите малцинства като обща
ценност чрез интеграция, личностно развитие и здравословен начин на живот. Чрез него
започва възходът на приложното колоездене през последните години в гр. Първомай.
6. Работи по НП „Грижа за всеки ученик“ от 2012 г. до 2014 г.
7. Ръководител е на проект „УСПЕХ” за извънкласни дейности по ОП РЧР в ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ гр. Първомай по време на четири учебни години от 2012 г. до 2015 г.
По този проект общият брой на групите за извънкласни дейности по интереси е 43.
8. В периода от 2012 г. до 2014 г. ръководи проект „Нов шанс за успех“ по ОП РЧР за
ограмотяване на възрастни.
9. През 2013 г.–2014 г. участва в процедура: BG051PO001-3.2.05 "Усъвършенстване на
системата за инспектиране на образованието" по ОП РЧР към МОН, чиято същност е
апробиране модел на инспектиране в училищата.
10.
Участва в работа по проект „Децата на Първомай – равен старт за всички“, който е
общински проект с партньори 4 училища по ОП РЧР от 2013 г. до 2014 г.
11.
През 2015 г., съвместно с Иванка Пенева /тогава заместник-директор/, чрез проект
по НП „ИКТ в училище“ оборудва две компютърни зали.
12.
През 2016 г. ръководи екип, който спечелва проект по НП за целодневно обучение
в прогимназиален етап. Чрез този проект е оборудвана първата в града стая за занимания
по интереси в прогимназиален етап – в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Първомай.
13.
През периода 2016-2018 г. ръководи проект „Твоят час“ по ОП НОИР в ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий“ гр. Първомай за занимания по интереси и за преодоляване на
обучителни затруднения.
14.
През учебната 2019-2020 г. е ръководител на проекти по ОП НОИР „Подкрепа за
успех“ и „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ за
подпомагане обучението на деца и ученици от уязвимите групи. По нейна идея се работи
и по два модула на НП „Заедно в грижата за ученика“ – за създаване на портфолио в три
паралелки и 3 групи за плавен преход от детската градина в начален етап и от четвърти
клас в прогимназията.

