Становище
на
доц. д-р Виолета Станчева
за преподавателската и научноизследователската дейност на
ас. д-р Румяна Илчева Неминска,
кандидат за академичната длъжност „доцент” в Тракийския университет – Стара Загора
(Педагогически факултет), по професионално направление 1.2. Педагогика
Конкурсът за академичната длъжност „доцент” по Теория на възпитанието и
дидактика

(начална

училищна

педагогика),

професионално

направление

1.2.

Педагогика е за нуждите на Педагогическия факултет на Тракийския университет –
Стара Загора и законно обявен в държавен вестник №22 от 22.03.2016 г. Длъжността е
осигурена с необходимия брой часове.
Единственият кандидат за конкурса - ас. д-р Румяна Илчева Неминска е
преподавател в Педагогическия факултет и утвърден специалист в областта на
Началната училищна педагогика. Тя е получила образователно-научната степен
„доктор” през 2013 г. В момента ръководи занятия по учебните дисциплини: Начална
училищна педагогика, Интердисциплинарно обучение, Интегриране на знанието за
религията в начален етап, Методика на гражданското образование, Интегративни
възможности на обучението по ИКТ в начален етап от позициите на медийната
педагогика, Интегриране на знанието за религията в начален етап
Научно-изследователската дейност на д-р Румяна Илчева Неминска за периода
от защита на образователно-научната степен „доктор” има следните количествени
измерения: 4 монографии, 1 студия, 17 публикации в специализирани научни издания
(у нас и в чужбина), 1 публикация в сборници от национални и международни научнопрактически конференции и 1 методическо и 2 учебни помагала. Научната продукция
на авторката

е забелязана от научната общност. Приложените цитирания са 3, а

позоваванията -2.
Разнообразният характер на научната и преподавателска дейност на ас. д-р
Румяна Илчева Неминска е центриран около проблемите на началната училищна
педагогика и това напълно съвпада с профила на конкурса. Различните страни на този
предмет, отразени в публикациите на кандидата са: симулационно базирано обучение,
интердисциплинарно обучение, интеркултурно образование, образователни иновации,
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ИКТ и медийно образование, интердисциплинарната структура на домашните работи и
пр.
Научното й творчество е свързано с проблемите на преподаваните дисциплини в
областта на началната училищната педагогика и гражданското образование в начален
етап.

Тя

е

продължила

междурелигиозна

(след

дисертационния

толерантност”)

изследванията

си
си

труд
с

„Образование
акцент

за

върху

интердисциплинарното обучение.
Монографичният труд „Интердисциплинарно обучение (1-4 клас)“ представя нов клас
компетентности, образователна перспектива в началното училище, и е ориентиран към
подготовката на студентите. Проблемите на интердисциплинарното обучение се
разглеждат и обогатяват и в публикации в чуждестранна педагогическа литература студията

“Interdisciplinary

training”,

(2015)

Lambert

Publishing,

Germany.

Задълбочеността на научно теоретичните и практически търсения на д-р Р. Неминска се
проявяват в монографията „Симулационно базирано педагогическо обучение“ (2015),
която се явява надстройка на интердисциплинарното обучение, с подчертан
интегративен характер и обвързаност с обучението на студентите. Устойчивият интерес
на авторката към проблемите на началната училищна възраст прави успешни и
задълбочени нейните проучвания и е гарант за тяхната приложимост в реалната
практика.
Други области, в които са насочени научните интереси на кандидата са
използването на информационни и комуникационни технологии в началното училище
(В.2., В.8., В.10. ), гражданското образование в училищната общност (В.3., В.7., В.13.,
В.14.,С.1.), ролята на учителите като фактор на успешното обучение (В.9., В.16., В.17.),
религията като културен факт (В.12.). Разработването на проблемите впечатлява с
лично ангажираната интерпретация на български и чуждестранни авторови мнения.
При оценката на преподавателската дейност не може да не се подчертае
научното ръководство от нея на специализанти и дипломанти през последните две
години. Личните ми впечатления са, че кандидата притежава положителни
професионални и личностни качества, които я правят съвременен педагог и желан
преподавател.
Обобщено научните и практически приноси на ас. д-р Румяна Илчева
Неминска според мен са:
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Научно-теоретични приноси в областта на интердисциплинарното
познание с извеждането на концепция за интердисциплинарно обучение и
корелацията му със симулационно базираното педагогическо обучение и
медийното образование.



Научно-теоретични приноси в областта на аксеологичното познание с
разработването на гражданско - религиозното познание като съвременна
образователна парадигма., гражданската култура и модел на модерно
гражданско-религиозно образование в начален етап на образование.



На базата на съвременните теоретични постановки са изяснени
специфични теоретични проблеми на начална училищната педагогика и
са предложени разработени педагогически и творчески задачи за
самостоятелна работа на студентите.

Анализът на научното творчество и преподавателската активност на кандидата
показва значителност на тематиката, съдържанието, концепциите и връзки с практиката
и отговаря на условията и изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент”
по ЗРАС и ППЗРАС.
Това ми дава основание да дам своя положителен вот за избирането на ас. д-р
Румяна Илчева Неминска на академичната длъжност „доцент” в професионално
направление 1.2. Педагогика, Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна
педагогика) за нуждите на Педагогическия факултет при Тракийския университет –
Стара Загора.

06.08.2016 г.
гр. Стара Загора

Изготвил становището:....................
(доц. д-р Виолета Станчева)
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