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Г-жо Лилова, разкажете ни за найинтересното за 2. СОУ през годините.
От 1974/75 година досега животът
на 2-ро е наистина много интересен.
2-ро СОУ не може да бъде поместено
в рамка, така както не може да се
постави рамка на творчеството на
Емилиян Станев. Не е лесно да се
открои кое е най. Един пример е
вграждането на капсула с послание
от випуск 2000 г. към випуск 2025 г. в
откритото през 1999 г. пано стенопис
на Емилиян Станев в централното
фоайе на училището. Затова найважното за нашето училище е
фактът, че с годините остаряваме,
нашите ученици израстват, но не ни
забравят. Освен това сме в крак с
новостите и, идвайки във 2-ро след
години, те забелязват как традициите
и иновациите вървят ръка за ръка. И
още един интересен факт - от януари
2015 г. училището ни има собствена
онлайн телевизия. Сега сме в процес
на изграждане на училищно радио.

Трудно ли е да бъдете директор на
училище с толкова много ученици и с
дълголетна история?
Днес във 2-ро СОУ учат 1325
ученици, зад чиято съдба са техните
родители, учители и близки. Трудно
е да се съчетаят възможностите,
желанията и очакванията на всички.
Въпреки различията усилията на
много поколения от нашата училищна
общност са обединени в грижата за
всяко едно дете. Именно те дават
резултат в увеличаването ни и на ръст,
и на престиж, който сме изградили
през тези 40 години. Ето защо бих
казала, че да си директор на едно от
най-големите училища в София е
отговорност, предизвикателство и
предприемчивост.

Какво Ви мотивира да работите за
по-нататъшното утвърждаване на
авторитета на 2. СОУ?
Мотивират ме усмивките на нашите
ученици, постиженията в развитието
им и всеотдайният труд на колегите.
Прекрачвайки прага на 2-ро, усещам,
че всяко едно усилие, всеки един
изнесен урок и всяка една инициатива
носят една особена тръпка, която ме
кара мислено да си повтарям: „Ето и
затова като Второ няма второ“.

Г-жа Елеонора Лилова,
директор на 2. СОУ „Акад. Емилиян Станев”

Ние се чувстваме добре в училището
не само заради добрата материална
база, но и заради добрите учители. Как
ги подбирате?
Да бъдеш част от колектива на
2-ро, е признание, което всеки сам е
извоювал. Колегите са назначавани в
годините с конкурс от директорите,
но с оставането си на работа всеки
един от тях е заслужил мястото си с
постоянните си стремежи да показва
и дава най-доброто от себе си в името
на нашите ученици. Днес в постоянния
състав на училището всички учители
са висококвалифицирани магистри, 42
от тях са с придобити допълнителни
професионално-квалификационни
степени, а периодичните обучения
на колектива го извеждат на
високотехнологично ниво. Уменията
им да работят с интерактивни дъски,
с мултимедия, терминални станции
и интерактивен софтуер ги прави
учители-творци, учители-иноватори и
медиатори.

Какви са Вашите мечти за 2. СОУ?
Първата ми мечта е да обновим

външния вид на сградата и да санираме
училището. С помощта на Столична
община скоро тази мечта, вярвам, че ще
се сбъдне. Мечтая и за дострояването на
2. СОУ със зала за спорт, танци и изяви
на нашите таланти. След това мечтая
учебният процес да е организиран около
идеята за проектно-базираното учене. С
помощта на новия закон за образование
вероятно и тази мечта би била възможна.
Мечтая да има повече демократичност
в избора на учебни часове. След 8-ми
клас учениците ни да не са „затворени“
в рамките на стандартните класни стаи
и чинове. Да има определени дни, в
които от дневна форма на обучение да
се преминава в комбинирана форма.
Част от задължителните часове да се
преподават онлайн, а в училище да се
срещаме, за да се учим на практически
умения и да работим по проекти.
Така всеки екип от ученици ще си има
учител-лидер-ментор, който да им
съдейства в процеса на усвояване на
опит, да ги подпомага, напътства и
съветва. Вярвам, че 2. СОУ е училище с
възможности за реализиране на мечти.

Какво ще пожелаете на училището
във връзка с юбилея?
На учениците пожелавам да са горди
възпитаници на 2. СОУ, които да се учат
упорито днес, защото знанието е основен
фактор за успеха им в утрешния ден. На
колегите - да продължават да работят с
изключителния си професионализъм и
всеотдайност, защото те са носителите
на постижения, които издигат нашето
училище все по-нагоре.
Честит юбилей на цялата училищна
общност и много успехи за всички!
Интервюто взе
ИВЕТА НИКОЛОВА, 9. в клас
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ЕВРОПЕЙСКИ ГОЛЕМИ КНИГИ С ПРИКАЗКИ И ЛЕГЕНДИ
Проектът е осъществен благодарение на програмите
„Учене през целия живот” , “Сократ/Коменски“, както и НА
Центъра за развитие на човешките ресурси, а негов автор е
г-жа Ел. Лилова. Той е спечелен през 2006 година от нашето
училище, което координира дейностите по изпълнението му.
Партньори на 2. СОУ са училища от Полша и Румъния.
Учениците от тези школа изработват 29 книги с големина
до един метър, чието съдържание е местен фолклор, но
преведен и адаптиран на английски език. Впоследствие
приятелите разменят книгите си, които имат различни
причудливи форми: книга-ръкавица, книга- акордеон, книгакуфар, книга-къща. Благодарение на този проект 2. СОУ
получава наградата „Европейски знак за качество”.

ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТОЛИЦИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА
ДЕТСКОТО ТВОРЧЕСТВО
Проектът е осъществен в периода 2009-2011 г. по
програма „Учене през целия живот” и „Коменски“ към
НА Център за развитие на човешките ресурси. Наши
партньори са: Регионален инспекторат по образованието
– София-град, Департамент по образованието в Атина,
Гърция, 6-то училище, Национален исторически музей
(София) и Музея „Гунарополоз“ в Атина.
Учениците сами изработват музей на европейските
столици с артефакти. Зад витрините на училищния музей
може да бъдат видяни макети, колажи, туристически
брошури, презентации, авторски картини, както и
триизмерни архитектурни обекти на градове в Европа.

ANIMATING BRITTEN
През 2013 г. Britten-Pears Foundation в партньорство
с Британския съвет създаде уникален международен
проект за младите хора по целия свят, за да отбележи
живота и делото на британския композитор Бритън чрез
новосъздаден анимационен филм, илюстриращ една от
най-известните му творби.
Младежи от Русия, Великобритания, както и екипът
на 2 СОУ “Акад. Емилиян Станев” работиха онлайн върху
създаването на анимационен филм, посветен на британския
композитор Бритън, автор на „Пътеводител на младия
човек в оркестровото изкуство“. Филмът бе прожектиран в
кино Barbican, Лондон, през месец ноември 2013 г.

ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА ЗА ЖИВА ПЛАНЕТА
Проектът е осъществен по програма ESFALP през 20122013 г. В течение на проекта се работеше върху цялостната
визия на двора на нашето училище - бяха засадени цветя
и храсти в двора на училището, както и красива билкова
спирала. Класовете работиха по проекти за изработването
на екокошчета за хартия, презентации и лекции, които
дейности целяха да създадат гражданско отношение у
участниците към екологичните въпроси.

ОБЩУВАНЕ СЕВЕР - ЮГ: ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ
ЕВРОПЕЙСКИ И АФРИКАНСКИ УЧИЛИЩА ЗА ЕДИН
СПРАВЕДЛИВ СВЯТ
Този проект е осъществен през 2013/14 година благодарение
на Европейската комисия. Наши партньори бяха училища от
Гана, Дания, Унгария и Словения. Бяха проведени часове и
осъществени дейности по места като презентации, конкурси
и акции, с цел информиране на учениците по въпросите на
глобалното и интеркултурното образование. Въз основа на
проекта бе осъществен международен обмен на ученици от 2.
СОУ и партньорите ни от Словения.

2. СОУ

„Акад. Емилиян Станев“

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

ОЦВЕТИ СВОЯ СВЯТ
Проектът „Оцвети своя свят” се изпълнява въз основа
на програмите „Учене през целия живот”, “Коменски“ –
Международни училищни партньорства и НА Център за
развитие на човешките ресурси. Партньори по този проект са
десетки училища от държави като Великобритания, Малта,
Португалия, Финландия, Полша, Румъния, Турция, Естония,
Кипър. В основата на тази колаборация стои схващането, че
всеки нюанс от цветовата гама на дъгата отговаря на определен
учебен предмет или дейност (гражданско образование,
науки, спорт, култура). Участниците имат възможността да
се срещат със свои връстници и колеги от други страни, да
научават за културата им и начина им на живот, да общуват
на английски език и да формират приятелства за цял живот.
Проектът стартира през 2013 г. и приключва през 2015 г.

ФИЗИЧЕСКИ АКТИВНИ ДЕЦА – ЗДРАВИ ГРАЖДАНИ
Този проект също се осъществява благодарение на
програмите Учене през целия живот, Програма “Коменски“
– Регионални международни партньорства и НА ЦРЧР.
Координатор на проекта е РИО – София-град, а наши
партньори са: ДЮФК „Национал”, Общината и Дирекция
„Образование“ в град Укмерге, Литва. Стартира 2013 г.
и е до 2015 г. Основната цел на проекта е стимулирането
на учениците да се включват в дейности за развитие на
физическото им здраве и укрепването му. Различните
видове спорт и здравословният начин на живот са в основата
на отворен тип дейности между партньорите. Усилията
и кооперирането между партньорските институции
мотивира участниците да осъзнаят смисъла на физическата
активност и здравословния начин на живот.

ПЪТУВАЩА ДИГИТАЛНА СТАЯ НА 21. ВЕК – НАУКИ,
ЛИТЕРАТУРА И ТЕХНОЛОГИИ
КД1 2014–1–BG01–KA101–000666
„Пътуващата дигитална стая” е проект по програма
“Еразъм+” по „Ключова дейност 1“ към НА ЦРЧР. Проектът
е с продължителност до 2016 година и се осъществява с
обучителни институции във Великобритания, Ирландия
и Испания. Четиринадесет преподаватели от 2 СОУ
„Акад. Емилиян Станев” ще участват в квалификационни
курсове в споменатите европейски страни, като ще
обменят опит с чуждестранни колеги, а това от своя
страна със сигурност ще създаде предпоставки за
препредаване на опит. Очаква се да се повиши качеството
на педагогическия процес в училището, както и да се
надграждат квалификационните умения на участниците.
Стартира 2014 г. и е до 2016 г.

ПРОФЕСИИ НА XX-XXI ВЕК – ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
ПРОПАСТТА
КД2 2014–1–IT02–KA201–003230_3
Партньорите ни по настоящия проект са колеги
от Италия, Испания, Гърция, Полша, Турция и
Унгария, с които ще обменяме опит до 2016 година.
Проектът е насочен към запознаването на учениците
със старите занаяти, но и със съвременния пазар на
труда, тенденциите за развитието му и професиите
на бъдещето. По време на учебната година във всяко
училище ще бъдат организирани различни работилници
и учебни сесии за участващите в мобилностите ученици
и учители. Идеята е формирането и развивитието на
флексибилни и разностранни умения у учениците и
учителите, свързани с професиите в съвременния свят.
Проектът се осъществява по програма “Еразъм+”, НА
Център за развитие на човешките ресурси, Програма
„Ключова дейност 2“. Стартира 2014 г. и е до 2016 г.
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ПРОЕКТ „УСПЕХ”

ПРОЕКТ

в цялостния педагогически процес на
2. СОУ “Акад. Емилиян Станев”, като
се съобразяваме безусловно с техните
интереси и потребности.
В нашето много забързано и динамично
ежедневие е от особена важност
свободното време на децата ни да бъде
осмислено. Това се случва ежедневно в
любимото Второ, защото ръководителите
на клубове насърчават школниците
към креативност, като ги насочват

“Да направим училището
привлекателно за младите
хора” 2011-2015 г.
В нашите клубове, студия за
театрално майсторство и ателиета
ние осъществяваме множество и
разнообразни извънкласни дейности.
Развиваме творческото мислене на
учениците, а резултите са най-различни,
дори неподозирани от деца и родители
креативни умения.
Разкриват се таланти в области
като чужди езици и култура, науки,
компютърни умения, театър, апликации,
музикално творчество, екология, тенис
на корт, танцово изкуство, волейбол,
хандбал, основи на психоанализата,
съвременно гражданско образование,

литературно творчество и изяви със
сръчните ръчички на ученици от
1-ви до 12-ти клас. И всичко това е
благодарение на проект “УСПЕХ” и
нашите цели 52 клуба по интереси!
Главната цел на проекта е да се
осмисли времето след последния звънец
за деня на всички ученици в училище,
без изключение. По този начин,
посредством всички наши извънкласни,
както и извънучилищни форми на
взаимодействие между учениците и
техните ръководители, ние до голяма
степен повишаваме мотивацията на
подрастващите за пълноценно участие

към предпочитана от тях личностна
изява. Това е верният път към
изграждането на достойната и високо
ерудирана личност в бъдеще време.
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По инициатива на Ученическия парламент на 2. СОУ през
месец ноември 2014 г. бе организирана кампания за събиране на
детски дрешки, играчки, книжки, обувки, учебни помагала с цел
благотворителност. В акцията се включиха огромен брой ученици,
майки и татковци. Благодарение на тяхното благородство децата
от дома за сираци в с. Гурково (Ботевградско) получиха своите
подаръци, както и много вкусни лакомства. Усмивката грееше на
лицата на малки и големи в този хубав ден!

По повод отбелязването на Международния ден на
толерантността се инициира работна среща между
Ученическите парламенти на 2. СОУ „Академик
Емилиян Станев” и 26. СОУ ”Йордан Йовков”.
Събитието се проведе в конферентната зала на 2.
СОУ. Освен ученици от различни възрастови групи в
подкрепа на толерантността участие взеха и директорът
на 2. СОУ и домакин на мероприятието г-жа Елеонора
Лилова, психолози и педагогически съветници на
училища от район „Витоша”, както и секретарят на
МКБППМН – район „Витоша”, г-жа Марийка Добрева.
Представителите на Ученическите парламенти по
училища бяха наградени със специални грамоти за
Представителите на Ученическия парламент на 2. СОУ своето участие, подписани лично от кмета на района
всяка година отбелязват Световния ден за борба срещу г-н инж. Валери Йорданов.
СПИН. Ежегодно те раздават стотици книжки и брошури
със съответното съдържание на своите съученици, учители
и родители. През настоящата учебна година учениците от
Парламента закичиха своите преподаватели с червени лентички
- символа на международните усилия за лечение на ХИВ.

Ученическият парламент на 2. СОУ "Акад. Емилиян
Станев" организира тазгодишния Коледен базар на
училището. Приходите от събитието се оползотворяват
от УП за подготовката на Юбилейния концерт на 2.
СОУ, както и за дейности по честването през пролетта.
Ръководството на 2. СОУ, учители и ученици от Ученическия
парламент на училището посетиха Народното събрание на
Република България. Нашите възпитаници показаха отлични
познания по родолюбие в разговорите с народни представители.

През 2013 година в гр. София се проведе престижното
съревнование за млади училищни рок групи "Открит
урок по рок". Събитието бе осъществено под патронажа
на кмета на столицата г-жа Йорданка Фандъкова и с
участието на Данчо Караджов от група "Сигнал". До
заключителния етап на надпреварата достигнаха само
четири формации между които и тази на 2. СОУ "Акад.
Емилиян Станев". Концертът бе част от кампанията
на Столична община "София - Европейска столица
на Културата - 2019 година". След представянето на
групите Данчо Караджов раздаде заслужени грамоти на
всички участници. На финала, сред неистовата еуфория
в „Студио 5” на НДК, вокалистът на „Сигнал” връчи
голямата награда за най-добра училищна рок банда
лично на членовете на формацията на 2. СОУ.

2. СОУ

„Акад. Емилиян Станев“

ГРАМОТИ И ОТЛИЧИЯ

Минало и настояще
И цяла страница във вестник не стига, за
да покажем всички почетни грамоти, които е
заслужило училището през годините с участието
си в различни състезания, проекти, курсове,
благотворителни дейности... Ние се гордеем с тях,
защото разкриват всеотдайния ни професионален
труд, вдъхновението и дръзновението, с което
работят учителите и учениците на 2. СОУ „Акад.
Емилиян Станев”.

2. СОУ
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СПОРТНА СЛАВА

Като Второ
няма второ!
Неоспорими са спортните успехи
на учениците от 2. СОУ „Акад.
Емилиян Станев“, защото спортът е с
приоритетно значение за училището.
Създадени са всички условия, за да
спортуват децата активно и постоянно.
През 2011 г. е изграден тенис корт,
тържестено открит от началника
на РИО София-град г-жа Ваня
Кастрева. През 2014 г. са ремонтирани
физкултурните салони на училището.
При създадените условия не будят
учудване
многобройните
спортни
отличия.
През 2008-2009 г. отборът по баскетбол за юноши 11.-12. клас печели първо
място на Градското първенство. Същият
отбор достига до финал на Ученическите
игри в гр. Търговище. За това, че успехът
не е случаен, говори и фактът, че през
следващата година (2009-2010) отборът
по баскетбол за юноши 8.-10. клас е
градски шампион на Ученическите
игри. Този тим е вече градски първенец
през 2010-2011 г. Същата година заема и
ІІ място на Пети турнир „Росен Бончев“
в гр. Ботевград.

През 2013-2014 г. отборът по футбол
за юноши 8.-10. клас печели І място на
Районното първенство. Успех отбелязва
и отборът по тенис на маса за момчета
5.-7. клас, който заема ІІІ място на
Ученическите игри. Там отборът по
волейбол за момичета 5.-7. клас извоюва І място. Призовото място спечели и
волейболният отбор за юноши 11.-12.
клас. С участието си в Мини световното
първенство по футбол учениците от 3.
клас спечелиха ІV място.
С чудесни резултати започна и
учебната 2014-2015 г. Отборът по
хандбал за момчета 5.-7. клас зае ІІІ
място на Районното първенство, а
отборът по футбол за момчета 8.-10.
клас е на І място.

Вкусът на великия момент

Казвам се Малена Андонова и съм
учител по физическо възпитание във 2.
СОУ „Акад. Емилиян Станев”. Всички
ние можем да съставим списък на хора,
чието докосване до живота ни е толкова
дълбоко и значително, че не подлежи
на описание. Хора, които споделиха
с мен мъдростта си, хора, които са ме
приемали такава, каквато съм и по
този начин са ми помогнали да израсна.
Освен на моите родители, които винаги
са ме подкрепяли, искам да благодаря на
моя личен треньор Васил Райнов (Вечна
му Памет!), който ме изгради като
състезател и победител. С него бяхме
по олимпийските писти в Мюнхен 1972
г. Бях млад състезател и подкрепата на
големите имена в атлетиката завинаги
ме накара да обикна спорта, пистите,
победите... Искам да включа в тази
група и бившите си колеги Светла
Златева, Николина Щерева, Стефка
Костадинова, Атанас Търев, Маргарита
Вергова и още много велики имена на
достойни хора, представили се отлично
на тази Олимпиада.
И докато изказвам благодарности за
всичко, с което са ме дарили тези чудесни
мои приятели, изниква споменът за
Олимпиадата в Москва през 1980 г.
Той ме сгрява особено много, защото
тогава България се класира на заветното
трето място след световни сили като
тогавашната ГДР и САЩ.

Като на кино-лента преминаха и Лос
Анджелис (1984г.) и Олимпиадата в Сеул
– 1988 г. Пет олимпиади и пет олимпийски
кръга. Нали знаете как се чувствате,
когато някой ви е дал да опитате вкуса на
велик момент, различен от действителния
ви живот? Бях благословена в спорта и
реших да подаря следващите си години
на учителската професия. Да докосна
душите на децата, да се уча с тяхна помощ
и да им дам от своя опит.

Учениците от 2. СОУ участваха и в
туристическия празник в Природен
парк „Витоша“ по повод кандидатурата
на София за Европейска столица на
спорта през 2017 година. Отборът по
волейбол за момчета 5.-7. клас зае ІІІ
място на Коледния турнир, а отборът
по тенис на маса за юноши 8.-10. клас
е на І място на Районното първенство.
Още много са спортните отличия... Зад
тях стоят и ентусиазмът на учениците,
и професионалният и всеотдаен труд
на техните преподаватели по спорт:
Галина Ненкова, Донка Димитрова,
Малена Андонова, Лили Кирева,
Валери Банчев и Ангел Тошев.
Желаем нови спортни успехи!
НИНА ДОБРЕВА

След Олимпиадата в Сеул бях поканена
да стана треньор в Италия, Норвегия
и Швейцария, но аз реших, че децата в
родината има какво да научат от мен, а
най-важното е да ги учим да бъдат добри
хора.
Постъпих във Второ през 1989 г., защото
за мен професията „учител” е пленителна,
разтърсваща и вдъхновяваща, а часовете
с моите ученици – Олимпийски! Аз искам
да ги виждам победители, гордея се с тях
наистина много. Толкова много обичах
всички тях в онези години, че реших да им
подаря нещо, нещо от душата. Не мислих
дълго – направих каквото направих, но
не им казах нищо нито за себе си, нито за
подаръка им. И до днес почти никой не
подозира, че знамето на нашето училище
е моят подарък за децата, защото „Като
Второ няма второ!” Защото това е моето
училище, там са моите ученици, моите
колеги и приятели. Всъщност Второ е
моят живот! Вече съм в края на своя път
като учител, на финалната права. Дадох
много, но и взех много...
Искам да се обърна към вас, деца, със
следните думи: Нека дните и нощите ви
бъдат отражение на най-висшите идеали
във вас . Позволете на вашите мигове да
бъдат изпълнени със забележителния
екстаз на любовта вътре във вас. Бъдете
човеци с всички, до чийто живот се
докоснете. Бъдете светлина в мрака,
бъдете носители на справедливостта и
доброто. Аз съм и ще бъда винаги с вас.
Винаги и във всичко!
Интервюто взе СТАНИСЛАВ ПАНДИН
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МОЕТО УЧИЛИЩЕ

ВЪЛШЕБНАТА
СИЛА

Много е приятно да се работи с деца.
Връщаш се в детството и винаги си
млад.
Библиотеката при 2. СОУ е място за
среща на приятели. Тук е спокойно и
уютно. Любима е на малки и на големи
ученици. Ежедневно „кипи” творческа
енергия в различни аспекти (кой прави
проект в дадена дисциплина, друг си
учи труден урок, търси се непозната
дума в речник, някой се опитва да чете,
но още му е трудно и какво ли още не).
Чувството, което изпитвам аз и
много от учениците, които посещават
библиотеката, е като това за едно
голямо семейство. Много ми е приятно
как ме наричат повечето деца – леля
Мая. Много мило, нали?

За да работиш с децата, трябва да си
откровен към тях, да ги разбираш, да им
помагаш и да ги обичаш. Това, за което
на семейството не е достигнало времето
(знаем, че родителите сега са заети),
ние в училище трябва да допълваме и
да надграждаме. Децата ни са много
откровени и искрени. Така че и ние
трябва да сме откровени с тях.

Всеки ден за мен е предизвикателство
към думите: “скучно”, “не знам”, “не
искам” и др. подобни. Всеки ден е борба
в полза на знанието. Не се и съмнявайте
колко е интересно всичко около мен.
Този път няма да говоря за книгите и
ползата от тях. Защото, ако има някой,
който не знае за нея, то аз не мога да
кажа нищо повече от това, че той е
загубен за цял живот. Много жалко!
Ще припомня един не много известен
факт. Преди доста години, когато
излиза на „бял свят” „Абагар” – първата
българска печатна книга, хората, които
са я притежавали, я носели винаги със
себе си, като си мислили, че тя има
вълшебна сила. Носила им е щастие.
Ще ми се и Вие да сте изпълнени
с радост и вълнение, когато четете.
Нека очите Ви да се научат да виждат
красотата навсякъде, където и да сте.
Обичам Ви!
			
Леля Мая

Да бъдеш
или не...
учител

Защо решихте да дойдете в
България и да работите във 2.
СОУ?
Винаги много съм искал да
пътувам, да видя и опозная други
култури. България е доста далеч
от вкъщи, но това не е проблем за
мен, защото сега се чувствам много
добре. Тук съм съвсем отскоро и
съм благодарен за това, че от тази
учебна година официално съм част
от колектива на 2. СОУ.
Какво харесвате и какво не
харесвате в българските ученици?
Те са много надъхани и
ученолюбиви, но според мен и
твърде темпераментни. Ще ми е
необходимо известно време, за да
се приспособя към тези условия.
Откога сте учител?
Документално след като взех
бакалавърска степен в Оксфорд.
Иначе това е моята първа година
в училище. Работата ми във 2.
СОУ е голямо предизвикателство
за мен, защото не съм си у дома.
Кое е най-трудното решение,
което сте вземали някога?
Най-трудното решение взех,
когато реших да се преместя в
Амстердам, където завърших
магистратура. Идването ми тук

Г-н Матю Бийдсуорт, учител
във 2. СОУ „Акад. Емилиян Станев”

свързвам само с хубави емоции.
Какво мислите за нашето
училище?
Прави ми впечатление, че в
учебния процес на 2. СОУ “Акад.
Емилиян Станев” в много голяма
степен е залегнало изучаването
на няколко чужди езика. Във
Великобритания например ние
се съсредоточаваме единствено
върху изучаването на английски
език и много малко френски.
Колебали ли сте се дали сте
взели правилното решение,
когато дойдохте в България?
Не. Както споменах преди
малко, тук се чувствам добре и
определено ми харесва. Но да
бъдеш учител, се оказва много
по-трудно, отколкото си мислех.
Интервюто взе
ИВЕТА НИКОЛОВА, 9. в клас

Вестник СЛОВО
Facebook: 2. СОУ „Акад. Емилиян Станев”
РЕДАКТОР: Станислав Пандин
СТИЛИСТ-КОРЕКТОР: Нина Добрева
РЕПОРТЕР: Ивета Николова, 9. в клас, профил “Журналистика”
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН: Станислав Пандин, Анелия Атанасова

