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ПРОГРАМА 
 

Втора научно-приложна конференция 

 

Повишаване на квалификацията на учителите – 
проблеми и перспективи 

 

Под патронажа на д.ик.н Янка Такева,  

председател на Синдиката на българските учители 

 

19 април 2022 г. 

ВУЗФ 

София, ул. “Гусла” № 1, аула 

  

10:00 – 11:00 Регистрация и кафе 

11:00 –11:15 Официално откриване  

проф. д.ю.н  Борис Велчев, ректор на ВУЗФ  

г-жа Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката 

д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ)  

 

11:15 –12:35 ПАНЕЛ I Представяне на методологически решения за 

внедряване в средното образование 

 

11:15 – 11:35 Основен доклад  

д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ  

11.35 – 11.50  Обучението по кръгова икономика в средното образование 

проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова, ВУЗФ 

11:50 – 12:05 Управление на личностното развитие в училищата 

доц. д-р Даниела Илиева, ВУЗФ  
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12:05 – 12:20 Иновативни техники и практики за подобряване на 

ефективността на учебния процес 

доц. д-р Теодора Лазарова, ВУЗФ 

12.20 – 12.35 Дигиталната трансформация в средното образование 

ас. Никола Димитров, ВУЗФ 

 

Модератор: доц. д-р Даниела Илиева, ВУЗФ 

 

12:35 – 13.30 Почивка и кетъринг обяд 

 

13:30 –15.00 ПАНЕЛ II Съвременни тенденции в учебното съдържание 

през погледа на висшето образование 

13:30 – 13:45 Поведенческа икономика и образование 

проф. д-р Юлия Добрева, зам.-ректор на ВУЗФ 

13:45 – 14:00 - Как да създаваме предприемачи още от средното                

         образование? 

д-р Джеймс Йоловски, ВУЗФ  

14:00 – 14:15 -  Обучението по застрахователна грамотност в средното 

образование 

Доц. д-р Жельо Христозов, ВУЗФ 

14.15 – 14.30 – Представяне на проект на ВУЗФ “Финансова грамотност за 

ученици” 

Ас. Юлияна Георгиева, мениджър комуникации и кариерно развитие, ВУЗФ 

14:30 – 14:45 Кроскултурните различия в учебната среда и работа с мигранти и 

деца в различни националности 

Ас. Юлияна Георгиева, мениджър комуникации и кариерно развитие, ВУЗФ 
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Модератор: д-р Джеймс Йоловски, ВУЗФ 

 

14.45 – 15.30 ПАНЕЛ III Добри практики и споделяне на опит 

Дискусия с участието на експерти  

 

15.30-15.40 – Закриване на конференцията 

 

 

 


