
Електронен каталог на добрите практики, 
иновативните педагогически идеи и 

училищните политики за развитие на 
II Английска езикова гимназия

 “ Томас Джеферсън” 

2008-2022г.

II Английска езикова гимназия 
“ Томас Джеферсън”



№ Учители/екип Област/
проблематика

Добри практики Възникване, 
апробиране, 
споделяне

Български език и литература

1 Снежанка Сергева-
старши учител по БЕЛ 
до 2021г.

Медийна култура и 
дигитална грамотност

Медиите във 2.АЕГ 
и тяхната роля за 
изграждане на медийна 
култура и развитие на 
критическото мислене

2012-2020г.                                    
*ВИК-2015; 2017г.                          
**Сп.”Професионално 
образование” , 2019, кн.2

2 Магдалена Дамянова-
старши учител по БЕЛ

Компетентностен 
подход, социални и 
граждански умения

Развиване на 
комуникативните умения 
чрез особеностите на 
публично  изказване 
и   аргументативния тип 
текст/есе / в 9.клас

2014-2021г.                                    
*ВИК-2017; 2019г.                          
**Сп.”Професионално 
образование” , 2019, кн.2

3 Магдалена Дамянова-
старши учител по БЕЛ                 
Зорница Танчева-
учител по БЕЛ                                             
Ивана Семерджиева-
учител по БЕЛ

Иновативни подходи, 
интерактивни 
форми на обучение, 
междупредметни 
връзки и интегралност

Прилагане на 
изследователския 
подход и стимулиране 
на творческите търсения 
на учениците чрез 
“пътуващото училище”.

2018-2021г.                                    
*ВИК - 2019г. ; **Национална 
конференция с международно 
участие 2019-2021г.                                                   
***сборник “Хибридното 
училище на бъдещето “ 2021г. 

4 Маргарита Игнатова-
ЗДУД, Ирина 
Костадинова-главен 
учетил по биология 
и ЗО, Севдалина 
стоянова- старши 
учител по биология 
и ЗО, Надежда 
Алексиева-старши 
учител по история 
и цивилизации, 
Борис Станимиров- 
докторант във ВУЗ

Иновативни подходи, 
интегрално обучение, 
междупредметни 
връзки, партньорства 
с ВУЗ

Родова памет и 
генеалогично проучване

Открит урок в рамките на 
изпълнение дейностите по НП 
“Съвременна образователна 
среда, модул “Библиотеките 
като образователна среда”

5 Маргарита 
Игнатова-ЗДУД, 
Зорница Танчева-
учител по БЕЛ

Иновативни 
подходи, 
междупредметни 
връзки и 
интегралност, 
компетентностен 
подход

Прилагане на 
интегрален подход  за 
развитие на уменията 
на 21.век в обучението 
по обществени науки

*открит урок, проведен 
онлайн-2020г. https://www.
youtube.com/watch?v=EjTiC-
QIo1DQ                 
 **ВИК 2020г. ;                      
***сборник “Хибридното 
училище на бъдещето “ 
2021г.

Математика и ИТ

1 Нина Иванова-
старши учител 
по математика до 
2019г.

Иновативни 
подходи ; 
интегралност в 
обучението

Различното обучение 
по математика-
интегралност  от 
технологии и 
математика

2013-2019г.                               
*ВИК-2016; 2019г.                          
**Сп.”Професионално 
образование” , 2019, кн.2           

2 Нина Иванова-
старши учител 
по математика до 
2019г.

Развитие на 
познавателна  
дейност,  , 
логическо мислене 
, иновативни 
подходи 

Използване свойствата 
и графиките на 
функции  за решаване 
на уравнения

 *сборник “Иновативност, 
педагогически идеи и 
практики”, 2016г.

3 Светослав 
Стаменов-учител 
по математика до 
2017г.

Подходи и методи 
в обучението по 
математика

Спираловидният 
подход в обучението 
по математика на 
тема “Функции” в 
гимназиален етап на 
обучение

2015-2017г.                                  
*ВИК-2017г.                    
**сборник “Иновативност, 
педагогически идеи 
и практики”, 2016г.                                     
***Сп.”Професионално 
образование” , 2019, кн.2  

4 Анета Кинева-
старши учител по 
ИТ

Иновативни 
подходи, форми и 
методи

 „Създаване на 
дигитално съдържание 
в различни формати 
с използване 
на множество 
технологични 
средства“.

  2020-2021                                         
* Регионална квалификация 
в ОРЕС-открит урок.                                  
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSf3_
wte2oqpXYsAQmj4pTKfijf-
hALEskiw9NI9P5kKg8FWp-
Cg/viewform                                      

Чужди езици

1 д-р Мария 
Методиева -главен 
учител по АЕ

Гражданско и 
интеркултурно 
образование

Гражданското и 
интеркултурното 
образование – 
добри практики  в 
обучението по АЕ .

2012-2019г.                                    
*ВИК-2015г., 2018, 2019г.         
**Майсторски клас-2019г.      
***Сп.”Професионално 
образование” , 2019, кн.2 

2 д-р Мария 
Методиева -главен 
учител по АЕ

Методи и средства 
в чуждоезиковото 
обучение, 
компетентностен 
подход

Индивидуален 
читателски дневник-
предизвикателство 
и средство   в 
чуждоезиковото 
обучение  по АЕ.

2012-2016г.                                  
*ВИК-2014г., 2016г.                    
**сборник “Иновативност, 
педагогически идеи и 
практики”, 2016г.



3 Стефка Любенова 
-старши учител по 
АЕ

Гражданско и 
интеркултурно 
образование, 
компетентностен 
подход

Придобиване 
на социални 
и граждански 
компетентности в 
интеркултурна среда

2015-2019г.                                      
*списание “Професионално 
образование”, 2018г., кн.6

4 Стефка Любенова 
-старши учител по 
АЕ

Компетентностен 
подход

Включване на 
критическото мислене 
и творческите умения 
в обучението по 
английска литературас 
акцентвърху 
креативното писане.

2015-2021г.                                    
*сборник” Хибридното 
училище на бъдещето”, 
2021г.

5 Десислава 
Тодорова-старши 
учител по АЕ

Интерактивни 
методи в 
чуждоезиковото 
обучение.

Интерактивни методи 
в преподаването на 
граматичен материал 
по английски език

2013-2019г.                               
*открит урок 2015г.                 
**сборник “Иновативност, 
педагогически 
идеи и практики”, 
2016г.                    ***списание 
“Професионално 
образование”, 2018г., кн.6 

6 Десислава 
Тодорова-старши 
учител по АЕ

Компетентностен 
подход

Креативното писане и 
развитие на ключовите 
компетентности 
в обучението по 
английски език

2015-2021г.                               
*открит урок 2019г.                 
**сборник “ Хибридното 
училище на бъдещето”, 
2021г.

7 Галина Цветкова-
старши учител по 
АЕ

Формиращо 
оценяване. 
Иновативни 
инструменти за 
контрол и оценка.

Електронното 
портфолио на ученика-
инструмент за контрол 
и оценка на знанията и 
уменията.

2015-2021г.                                 
*ВИК-2018г.                              
**сборник “Иновативност, 
педагогически 
идеи и практики”, 
2016г.                    ***списание 
“Професионално 
образование”, 2019г., кн.1

8 Галина Цветкова-
старши учител по 
АЕ

Наставничество и 
кариерно развитие .

Работата на учителя-
наставник   със 
стажант-учителя

2017-2021г.                                
*сборник”Хибридното 
училище на 21век”, 2021г.

9 Ади Конедарева-
старши учител 
по АЕ, Екатерина 
Ивкова-старши 
учител по АЕ

Компетентностен 
подход, иновативни 
образователни 
модели

Google инструментите 
в обучението по 
английски език

2018-2021г.                                    
*ВИК - 201 , 2019, 2020, 202
1г.                           
 **сборник “Хибридното 
училище на бъдещето “ 
2021г. 

10 Ади Конедарева-
старши учител по 
АЕ 

Иновативни 
подходи в 
обучението

Пътуващото училище-
нов подход към 
традиционализма в 
училище

2014-2017г.                                  
*сборник”Иновативност, 
педагогически идеи 
и практики”, 2016г.                      
**ВИК-2017г

11 Галина Цветкова-
старши учител по 
АЕ

Методи в 
чуждоезиковото 
обучение, 
функционална 
грамотност

Четенето-стъпка към 
личностно развитие  на 
ученика

2014-2021г.                                         
*открит урок-2015г. 
**сборник”Иновативност, 
педагогически идеи и 
практики”, 2016г.

12 Мария Николова-
старши учител по 
АЕ до 2017г.

Компетентностен 
подход, 
креативност, 
творчество

Креативното писане в 
съвременната класна 
стая

2010-2019г.                                  
*открити уроци-2010, 2011г.                    
**сборник “Иновативност, 
педагогически идеи 
и практики”, 2016г.                                     
***Сп.”Професионално 
образование” , 2019, кн.2          
****ВИК-2019г.

13 Татяна Славова-
старши учител по 
немски език

Компетентностен 
подход

Компетентностният 
подход в обучението 
по немски език

2018-2021г.                               
*сборник “Хибридното 
училище на бъдещето”, 
2021г.

14 Маргарита Петрова-
старши учител по 
испански език

Проектно-
базираното 
обучение, 
компетентностен 
подход

Ролята на ученика в 
компетентностно-
базираното обучение 
по чужд език, учене 
чрез правене.

2017-2021г.                               
*сборник “Хибридното 
училище на бъдещето”, 
2021г.



Природни науки

1 Ирина 
Костадинова-главен 
учител по БЗО

Екологично 
образование и 
устойчиво развитие

Мястото на 
екологичните проекти 
в обучението по БЗО

2010-2021                                        
*ВИК-2013,2015,2017                
**сборник”Иновативност, 
педагогически идеи 
и практики”, 2016г.                       
***сп.Професионално 
образование, 2019, кн.1

2 Ирина 
Костадинова-главен 
учител по БЗО

Иновативни 
образователни 
практики 

Хигиена и здравни 
познания за 
сърдечносъдовата 
система”

2018-2020г.                                        
* Открита педагогическа 
практика-2018, 2019, 2020г.

3 Ирина 
Костадинова-главен 
учител по БЗО; 
Росица Сотирова-
старши учител 
по химия и ООС; 
Габриела Манашян-
старши учител по 
математика; Гергана 
Дерибанова-старши 
учител по физика и 
астрономия; Георги 
Йорданов-старши 
учител по ИИ

Иновативни 
подходи и 
междупредметни 
връзки, 
компетентностен 
подход в обучението 
по природни науки, 
STEAM обучение, 
здравословен начин 
на живот, съвместно 
преподаване

“Движението 
като основен 
жизнен процес”-
интегриран урок с 
междупредметни 
връзки/ природни 
науки, математика, 
изобразително 
изкуство/

2018-2021г.                                        
* ВИК-2019г. ,2020г.                                  
** Майсторски клас-2019г.      
***Първа Национална 
училищна конференция, 
София, 51 СУ, 2019г.                  
****Международен обмен 
по проекти 2018, 2021г.            
***** Междуучилищен 
обмен по НП “Иновации в 
действие”, 2019г.

4 Ирина 
Костадинова-главен 
учител по БЗО

Иновативни 
подходи в 
обучението по 
природни науки, 
STEAM обучение, 
формиращо 
оценяване

Панаирът на 
природните науки-
инструмент за 
креативност и 
сътрудничество

2018-2021г.                             
*Междуучилищен обмен 
по НП “Иновации 
в действие”, 2019г.                                           
**сборник “Хибридното 
училище на бъдещето”, 
2021г.

5 Ирина 
Костадинова-главен 
учител по БЗО; 
Росица Сотирова-
старши учител 
по химия и ООС;  
Мая Каращранова-
старши учител 
по математика; 
Димитър Тодоров- 
учител по физика и 
астрономия;  

Интегрално 
обучение, 
междупредметни 
връзки, STEM 
обучение

“Интегрираното 
преподаване по 
природни науки-
гаранция за успешно 
STEM обучение”

2018-2021г.                                    
*сборник “Хибридното 
училище на 21 век”, 2021г.

6 Ирина 
Костадинова-главен 
учител по БЗО

 Иновативни 
методи  на обучение 
, компетентностен 
подход, учене чрез 
правене

ДНК - молекула на 
наследствеността

*Открит урок 2018-2021г.                                    
**предаване  по Bloomberg 
TV-2019г.

7 Ирина 
Костадинова-
главен учител по 
БЗО, Мариана 
Бошнакова-главен 
учител по география 
и икономика

Екология и 
образование за 
устойчиво развитие, 
междупредметни 
връзки; интегрално 
обучение; учене 
чрез дейности;учене 
извън класната 
стая;екологична 
култура

“Сребърна- езерото 
на пеликаните”-
интегриран 
практически урок 
по биология и 
здравно образование 
и география и 
икономика

2014-2020г.                                   
*ВИК-2016г.                           
**сборник”Иновативност, 
педагогически идеи 
и практики”, 2016г.                      
***Междуучилищен и 
международен обмен/ 
по проект /-2016г.                        
****Национален конкурс 
“Влез в час с уроците на 
природата-2016г.”, категория 
Учители

8 Севдалина 
Стоянова-старши 
учител по биология 
и ЗО; Надежда 
Танева-старши 
учител по химия 
и ООС; Димитър 
Тодоров-учител 
по физика и 
астрономия; Анета 
Кинева -старши 
учител по ИТ и 
математика; Донка 
Куновска-старши 
учител по ИТ до 
2019г.

Компетентностен 
подход, интегрално 
обучение, 
междупредметни 
връзки, STEM 
обучение, 
съвместно 
преподаване, 
здравословен 
начина на живот

“Хранене и 
храносмилане-храна 
и здраве”, интегриран 
урок по природни 
науки, математика и 
ИТ   

2018-2020г.                                  
*ВИК-2019г.                                
**Междуучилищен 
обмен по НП “Иновации 
в действие”, 2019г.                                              
*** Майсторски клас-2019г.      
****Първа Национална 
училищна конференция, 
София, 51 СУ, 2019г.                   
*****Международен обмен 
по проект-2021г.



9 Севдалина 
Стоянова-старши 
учител по биология 
и ЗО; Надежда 
Танева-старши 
учител по химия 
и ООС; Гергана 
Дерибанова-
учител по физика и 
астрономия; Анета 
Кинева -старши 
учител по ИТ и 
математика;  

Компетентностен 
подход, интегрално 
обучение, 
междупредметни 
връзки, STEM 
обучение,  

Възможности 
за прилагане на 
компетентностния 
подход в STEM 
урок “Хранене и 
храносмилане-храна и 
здраве”

2018-2021г.                               
*сборник “Хибридното 
училище на бъдещето”, 
2021г.

10 Кирил Атанасов- 
учител по химия и 
ООС до 2017 г.

Иновативни 
подходи в 
обучението по 
химия

Създаване на 
конструктивистка 
учебна среда в 
обучението по химия

2013-2017г.                                        
* сборник “Иновативност, 
педагогически идеи 
и практики”, 2016г.                                     
** Сп.”Професионално 
образование” , 2019, кн.2   

Обществени науки
1 Мариана 

Бошнакова-главен 
учител по география 
и икономика

Гражданско и 
интеркултурно 
образование; 
глобално 
образование  

Обучението по 
география и 
икономика в контекста 
на глобалното 
образование и 
образованието за 
устойчиво развитие

2013-2021г.                                     
*ВИК-2016, 2019, 2020г.           
**сборник “Иновативност, 
педагогически идеи 
и практики”, 2016г.                       
***сп.Професионално 
образование, 2019г.,кн.2

2 Мариана 
Бошнакова-главен 
учител по география 
и икономика; 
Надежда Алексиева- 
старши учител 
по история и 
цивилизации

Иновативни 
образователни 
подходи в 
обучението по 
обществени науки

Проектно-базираното 
обучение по 
обществени науки/
география и история/

2016-2021г.                                  
*сборник “Хибридното 
училище на бъдещето”, 
2021г.

3 Мариана 
Бошнакова-главен 
учител по география 
и икономика

Компетентностен 
подход, 
предприемачество, 
доброволчество  

Развитие на ключови 
компетентности 
чрез обучението 
по социално 
предприемачество  

2018-2021г.                                    
**сборник “Хибридното 
училище на бъдещето”, 
2021г.       **Национална 
конференция с 
международно участие 
“Хибридното училище на 21 
век”, 2021г.

4 Мариана 
Бошнакова-главен 
учител по география 
и икономика

Гражданско и 
интеркултурно 
образование. 
Доброволчество , 
социално умения.

Доброволчество и 
активно гражданство. 

2013-2017г.                                        
*  ВИК-2014 г, 2016г.   

5 Мариана 
Бошнакова-главен 
учител по география 
и икономика

Гражданско и 
интеркултурно 
образование. 
Доброволчество.

Целите на 
хилядолетието 
и глобалното 
образование

2012-2015г.                                    
*ВИК-2012, 2014г.

6 Надежда Алексиева-
старши учител 
по история и 
цивилизации

Иновативни 
подходи в 
обучението по 
обществени науки

“Пътуващото 
училище-част от пътя 
към промяната” 

2017-2019г.                                  
*ВИК-2019г.                                  
**Сп.”Професионално 
образование” , 2019, кн.2    

7 Надежда Алексиева-
старши учител 
по история и 
цивилизации

Форми и методи на 
обучение

Преподаване на 
общообразователен 
предмет на чужд език 
по метода CLIL

2014-2019                                       
*ВИК - 2018г.                               
**Сп.”Професионално 
образование” , 2019, кн.1

8 Диана Златкова-
учител по история 
и цивилизации; 
Ирина 
Костадинова- 
главен учител по 
биология и ЗО; 
Габриела Манашян-
старши учител 
по математика ; 
Димитър Тодоров- 
учител по физика и 
астрономия;Анета 
Кинева-старши 
учител по ИТ и 
математика;   Георги 
Йорданов- старши 
учител по ИИ

Иновативни 
подходи, 
междупредметни 
връзки, интегрално 
обучение в 
културни 
институции

STEAM урок в музея 2018-2021г.                                  
*ВИК-2019г.                                  
**сборник “Хибридното 
училище на бъдещето, 
2021г. ***Национална 
конференция във Втора 
АЕГ  , 2019г.,София                            
****Майсторски клас , 
2019г. *****Междуучилищен 
обмен по НП “Иновации в 
действие”, 2019г.    



ФВС и изкуства
1 Георги Йорданов-

старши учител по 
изобразително 
изкуство

Компетентностен 
подход, 
интерактивни 
методи в 
обучението по 
изобразително 
изкуство, 
креативност 
и творчество, 
комуникация чрез 
творчество

Има ли място “новото 
изкуство” в класните 
стаи?

2012-2021г.                             
*сборник “Иновативност, 
педагогически идеи 
и практики”, 2016г.                                     
**Сп.”Професионално 
образование” , 2018, 
кн.2          ***ВИК-2019г.                              
****Майсторски клас, 2019г.

2 Огнян Комитов-
учител по ФВС, 
Ивана Семерджиева 
и Зорница Танчева-
учители по БЕЛ

Интегрално 
обучение, 
междупредметни 
връзки, съвместно 
преподаване

Олимпийски игри-
интегриран урок по 
БЕЛ и ФВС.

2018-2019г.                                   
*ВИК-2019г.                                  
**открит урок-2019г.

Училищни политики, развитие и управление на училищната общност

1 д-р Емилия 
Лазарова Директор  

Училищни 
политики за 
качествено 
образование

Наставничеството-
условие за по-високи  
резултати и качество 

2012-2021г.                                
*ВИК-2014г. , 2018г.                             
**Сп.”Професионално 
образование” , 2018, кн.6 

2 Веселина Иванова- 
ЗДУД   

Училищни 
политики за 
качествено 
образование. 
Дейности по 
интереси.

Модел на управление 
на неучебното и 
свободното  време 
чрез извънкласни 
и извънучилищни 
дейности

2009-2021г.                                    
*ВИК-2012, 2014, 2016 г.          
*Междуучилищен обмен 
-2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
г.  ***Сп.”Професионално 
образование” , 2019, кн.2  

3 Веселина Иванова- 
ЗДУД 

Училищни 
политики за 
качествено 
образование. 
Партньорства със 
заинтересовани 
страни

Партньорствата и 
Втора АЕГ “Томас 
Джеферсън”

2010-2021г.                                    
*ВИК- 2017, 2019г.                      
**Междуучилищен 
обмен-2017, 2019г.                               
***Сп.”Професионално 
образование” , 2019, кн.2  

4 Мариана 
Бошнакова-главен 
учител по география 
и икономика

Компетентностен 
подход

“Умения за успех” чрез 
различни форми и 
извънкласни дейности

2014-2021г.                                   
*ВИК-2019г.                               
**Майсторски клас -2019г.   
***Сп.”Професионално 
образование” , 2019, кн.2

5 д-р Емилия 
Лазарова-Директор                 
Веселина Иванова- 
ЗДУД 

Превенции на 
рисково поведение, 
приобщаващо 
образование.

Извънкласните 
спортни форми-
възможност за 
превенция на 
съвременните 
проблеми на младите 
хора

2009-2019г.                                      
*Национална 
конференция,2010г.,гр.
Сандански, посветена на 
уч.спорт                   **ВИК-
2012, 2015, 2017г.        
***Сп.”Професионално 
образование” ,2019г.,кн.1

6 Весела Димитрова- 
училищен психолог 
във Втора АЕГ от 
2013 до 2019г. 

Превенции на 
рисково поведение, 
приобщаващо 
образование

Ролята на 
консултативния 
кабинет в училище 
за обща подкрепа и 
личностното развитие 
на учениците

2010-2019г.                                        
* ВИК-2013, 2016, 2018г.        
**Сп.”Професионално 
образование” , 2018, кн.6                          

7 Ади Конедарева-
старши учител 
по АЕ, Николета 
Лачева-
педагогически 
съветник

Иновативни 
подходи, форми, 
методи, лидерство, 
мотивация, 
социални и 
граждански умения

Академия за лидери 2014-2021г.                                         
*открити уроци-2015, 
2016, 2017, 2018, 2019г.                   
**сборник”Хибридното 
училище на бъдещето”, 
2021г.

8 Веселина Иванова- 
ЗДУД 

Иновативни 
подходи в 
образованието,  
хибридно обучение

Дизайн на обучението 
при използване на 
модела 1:1

2017-2021г.                                 
*ВИК-2019, 2020, 2021г.            
**Междуучилищен 
обмен-2019, 2020г.                             
***Национална 
конференция с 
международно 
участие-2021г.                                            
****сборник “Хибридното 
училище на бъдещето”, 
2021г

9 Светла Влахова- 
училищен психолог

Превенции за добър 
организационен 
климат

Справяне със стреса на 
работното място

2013-2021г.                                     
*ВИК-2013,2015,  2019, 2021г.            



10 д-р Емилия 
Лазарова-Директор                
Светла Влахова- 
училищен психолог

Партньорства 
в училищната 
общност. 
Управление на 
качеството на 
образованието.

Сътрудничество в 
училищната общност.

2016-2021г.                                       
*ВИК-2019г. , 2021г.                               

11 д-р Емилия 
Лазарова -Директор  

Кариерно развитие 
и квалификация на 
учителите

Надграждаща 
квалификация на 
педагогическия екип. 
Кариерно развитие на 
младите учители

2010-2021г.                                    
*ВИК- 2012, 2014, 2016, 
2019г.                      ** 
Юбилеен алманах на 2 АЕГ 
“Образование с традиции 
, иновации и резултати” , 
2021г.

12 д-р Емилия 
Лазарова- Директор                                                                  
Маргарита 
Игнатова-ЗДУД                                

Училищна политика 
за качество на 
обучението. 
Библиотечно-
информационният 
център и 
училищната 
среда-място за 
интерактивно учене 
и самообучение.

Училищна политика 
за развитие на 
Библиотечно-
информационния 
център и училищната 
среда

2019-2021г.                                       
*ВИК-2020г., 2021г.                                 
**Юбилеен сборник-2021г.

13 д-р Емилия 
Лазарова-Директор                
Веселина Иванова- 
ЗДУД  

Кариерно 
развитие на 
учители, кариерно 
консултиране на 
ученици

Кариерно 
консултиране, 
подкрепа и развитие на 
учители и ученици

2010-2021г.                                     
*ВИК-2012, 2014, 2017, 2019г. 
**Юбилеен сборник-2021г.  
***

14 д-р Емилия 
Лазарова-Директор  

Управление на 
качеството на 
образованието 
, намаляване на 
училищния тормоз, 
обща подкрепа  за 
развитие

 Позитивен 
организационен 
климат и 
организационна 
култура на училищната 
общност.

2015-2021г.                                     
*ВИК-2016, 2018г.           
**Юбилеен сборник-2021г.

15 д-р Емилия 
Лазарова- 
Директор,             
Веселина Иванова-
ЗДУД  Маргарита 
Игнатова- ЗДУД  

Управление на 
качеството на 
образованието  

Училищна политика 
за повишаване на 
функционалната 
грамотност

2014-2021г.                                     
*ВИК-2014, 2016, 2018г.            
**Юбилеен сборник-2021г.

16 д-р Емилия 
Лазарова-Директор 

Управление на 
качеството на 
образованието , 
квалификации, 
иновации 

Вътрешно
институционална 
квалификация и 
междуучилищен обмен 
на добри практики и 
иновации /опит  на 
Втора АЕГ/

2011-2021г.                                    
*ВИК-2015, 
2019г.,2020г., 2021г.                      
**Междуучилищен 
обмен-2019г., 2020г.                                             
***Юбилеен сборник-2021г.

17 д-р Емилия 
Лазарова-Директор 

Гражданско 
образование

Училищна политика 
за демократично 
гражданство

2017-2021г.                               
*ВИК-2018, 2019г.                                                                  
**Юбилеен сборник-2021г.

18 д-р Емилия 
Лазарова-Директор  

Управление на 
качеството на 
образованието , 
иновации

Училищна политика 
за управление на 
иновациите

2017-2021г.                               
*ВИК-2018, 2019, 
2020, 2021г., 2022г.                                                                 
**Юбилеен сборник-2021г.

19 д-р Емилия 
Лазарова-Директор 

Иновативни 
подходи в 
образованието и 
управлението   

Медийна грамотност и 
дигитална култура

2014-2021г.                                     
*ВИК-2014, 2016, 
2018г., 2019г.                                                                  
**Юбилеен сборник-2021г.                      

20 д-р Емилия 
Лазарова-Директор 
Втора АЕГ

Лидерство 
и активно 
гражданство, 
иновации в 
управлението

Училищна политика 
за лидерство в 
образованието

2010-2021г.                                     
*ВИК-2011, 2013, 
2016, 2018г., 2019г.                                                                 
**Юбилеен сборник-2021г.                      

21 д-р Емилия 
Лазарова-директор 
на Втора АЕГ, 
Веселина Иванова- 
ЗДУД във Втора 
АЕГ 

Управление на 
качеството на 
образованието , 
иновации 

Технологична 
трансформация 
на управлението и 
обучението

2017-2022г.                                     
*ВИК-2019, 2020, 2021г.          
**Юбилеен сборник-
2021г.      ***Майсторски 
клас-2019г.   ****Национална 
конференция-2019г.



22 д-р Емилия 
Лазарова-Директор                   
Веселина Иванова- 
ЗДУД   

Превенции 
на рискове, 
квалификация, 
управление на 
качеството на 
образованието

Превенции на рисково 
поведение /добри 
практики на Втора 
АЕГ/

2012-2021г.                                     
*ВИК-2014, 2017, 
2018, 2019, 2020г.                                                                  
**Юбилеен сборник-2021г.                      

23 д-р Емилия 
Лазарова-Директор  

Управление на 
качеството на 
образованието 
, граждански и 
социлни умения и 
компетентности

Училищна политика 
за гражданско и 
интеркултурно 
образование

2010-2021г.                                     
*ВИК-2014, 2016, 2017, 2018г.                                                                  
**Юбилеен сборник-2021г.                      

24 д-р Емилия 
Лазарова-Директор  

Граждански и 
социални умения 
и компетентности. 
Мотивация за 
творчество. 

Извънкласните 
форми и дейности за 
развитието на младите 
хора

2009-2021г.                                     
*ВИК-2012, 2013, 2014 г.                                                                  
**Юбилеен сборник-
2021г.     ***Национална 
конференция РААБЕ, 2011г.                   

25 д-р Емилия 
Лазарова-Директор 
Втора АЕГ

Здравни и 
екологични умения 
и компетентности, 
образование за 
устойчиво развитие. 

Здравно и екологично 
образование и 
образование за 
устойчиво развитие 
-училищна политика.

2009-2017г.                                     
*ВИК-2014,  2017 г.                                                                                       

26 д-р Емилия 
Лазарова-Директор 
Втора АЕГ

Иновативни 
подходи в 
образованието. 
Компетентностен 
подход.

Компетентностн  
подход в обучението и 
управлението

2014-2021г.                                     
*ВИК-2019 г.                                                                                       

27 д-р Емилия 
Лазарова-Директор                    
Веселина Иванова-
ЗДУД 

Управление 
на качеството, 
иновативни 
образователни 
подходи, дигитални 
умения, формиращо 
оценяване.

Управление на 
образованието в 
условията на   криза. 
Хибридно училище.

2019-2022г.                            
*ВИК-2019, 2020, 
2022г.     **Юбилеен 
сборник-2021г.   *** 
Национална конференция 
с международно участие 
“Хибридното училище на 
бъдещето”, 2021г.

28 Веселина Иванова- 
ЗДУД

Управление 
на качеството,  
компетентностен 
подход, мотивиране 
за учене, развитие 
на интереси.

Проектните дейности в 
училище

2009-2022г.                              
*ВИК-2010, 2011, 2012, 
2013, 2016, 2018, 2019, 2020г.        
**сб.”Иновативност, 
педагогически идеи и 
практики”, 2016г.                               

29 Веселина Иванова- 
ЗДУД   

Управление на 
качеството на 
образованието

Училището и 
учениците на 21.век-
компетентностен 
подход, интердисци
плинарност, 
интерактивност, 
проектнобазирано 
обучение

2019-2021г.                                       
*Национална конференция 
“Компетентностно 
базираното образование 
и педагогиката на 21.век”, 
Пловдив 2019г.

30 д-р Емилия 
Лазарова-Директор  

Иновативни 
подходи в 
образованието
Иновативни 
подходи в 
образованието

Ритуализация на 
училищния живот-
ритуални символи, 
стимули

2008-2021г.                                    
*ВИК-2009, 2010, 2011, 2015, 
2016, 2020, 2021г.

31 д-р Емилия 
Лазарова-Директор                          
Катя Тофик- ЗДУД  
Лидия Маринова- 
ЗДАСД

Кариерно 
ориентиране и 
консултиране на 
учениците

Грамотност, 
компетенции; умения 
необходими за първото 
работно място. 
Училищен център за 
кариерно ориентиране 
и консултиране.

2017-2019г.                                  
*ВИК-2017, 2018,2019г.          

32 д-р Емилия 
Лазарова-Директор

Управление 
на качеството, 
иновативни 
подходи

Ученическото 
портфолио-
инструмент за 
самооценка и 
публично представяне.

2012-2015г.                                    
*ВИК-2012, 2013, 2014, 2015г.

33 д-р Емилия 
Лазарова-Директор

Управление 
на качеството, 
иновативни 
подходи

Ученическото 
портфолио- 
съвременна 
обраователна 
технология. 

2012-2015г.                                    
*ВИК-2012, 2013, 2014, 2015г.



34 д-р Емилия 
Лазарова-Директор                    
Веселина Иванова-
ЗДУД

Управление 
на качеството, 
иновативни 
подходи

Портфолио на учителя. 2012-2015г.                                    
*ВИК-2012, 2013, 2014, 2015г.

35 д-р Емилия 
Лазарова-Директор

Управление 
на качеството, 
иновативни 
подходи

Социална дейност в 
училищната общност.

2012-2018 г.                                
*ВИК-2013, 2015, 2017г.

36 Маргарита 
Игнатова-ЗДУД

Управление 
на качеството, 
иновативни 
подходи

Портфолио на учителя 
в електронния дневник 
- особености.

2020-2022г.                                    
* ВИК-2020, 2021г.

37 д-р Емилия 
Лазарова-Директор                    
Веселина Иванова-
ЗДУД Маргарита 
Игнатова-ЗДУД

Управление 
на качеството, 
иновативни 
подходи

Училищна политика 
за технологична 
трансформация 
на управлението, 
обучението и 
възпитанието

2018- продължава                               


