
1 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р Димитър Виолетов Гюров 

член на научно жури със Заповед 1584/25.06.2021  

от Ректора на Тракийски Университет, Стара Загора 

по конкурс за заемане на академична длъжност  

професор в област на висше образование 1. Педагогически науки  

по професионално направление 1.2 Педагогика,  Теория на възпитанието и 

дидактиката (Начална училищна педагогика) 

обявен в ДВ, бр. 43/21.05.2021 г. за нуждите на ПФ на Тракийски университет 

с кандидат доц. дн Румяна Илчева Неминска 

 

1. Данни за конкурса. 

 

Във връзка с процедурата за потвърждаването на протокол от 22. 07. 2021 г., 

създаден от комисия в състав на основание на  чл. 86, ал. 4 от ПРАСТрУ и заповед на 

Ректора на ТрУ 1324/08.06.2021 г. за допустимост на доц. дн Румяна Илчева Неминска 

до участие в обявения по-горе конкурс не установявам пропуски и нарушения на 

изискванията на ЗРАСРБ и ПРАСТрУ Стара Загора. Кандидатката отговаря, както на 

минималните национални изисквания на ПФ на Тракийски университет, така и на 

националните изисквания за заемане на академичната длъжност професор, оценка, която 

детайлно ще конкретизирам в изложението си по-долу. 

 

2. Данни за кандидатката. 

 

Ще се спра накратко върху успешното кариерно израстване на кандидатката, 

тъй като биографичните данни ще бъдат представени от председателя на журито, 

конструирано в процедурите по конкурса. 

Доц. дн Румяна Илчева Неминска придобива научната степен Доктор на 

науките по Теория на възпитанието и дидактиката с диплом на Тракийския 

Университет, Педагогически факултет № 0024, издаден на 03.09.2020 г. Тема на 

дисертацията й е област, която в последните години на усъвършенстването на 

образованието е придобила изключителна актуалност, а именно „Приложение на 

изследователския подход при обучението на студенти педагози за повишаване 

качеството на обучение“. Така тя надгражда научната и образователна степен Доктор 
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по педагогика, придобита  в образователно направление 1.2. Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика – Начална педагогика) с  диплома от СУ „Св. Кл. Охридски“ 

за докторска степен № 2013–61 от 01.07.2013) по темата „Образование за 

мeждурелигиозна толерантност (1. – 4.клас)“, с която променя нагласи и доказва 

значението на нови стратегии в експериментално-емпиричен и приложно-

творчески план за учениците в началния етап на средното образование.  

От 2016 г. и до момента тя заема академичната длъжност „доцент“ в ПФ на Тр. У, 

Стара Загора и е титуляр на основни академични дисциплини „Начална училищна 

педагогика“,  „Интердисциплинарно обучение“, „Съвременни аспекти на гражданското 

образование“ и др.  

ОКС „Магистър“ придобива във ФНПП (сега ФНОИ), СУ „Св. Кл. Охридски“ в 

периода 1996 – 1998 като начален учител, а в периода 1985 – 1987 изучава предучилищна 

педагогика  в  Институт за детски и начални учители „Надежда Крупская“, София.  

Придобила е допълнителна квалификация в СУ „Св. Кл. Охридски“ във Факултет 

„Математика и  Информатика” като преподавател по ИКТ през 2005 г.,  и в Майкрософт 

България като специалист по апробиране на мултипоинт технологии и разработване на 

методически характеристики през 2009 г.  

Освен като старши и главен учител в началния етап на средното образование, и 

като детски учител в продължение на общо 27 години доц. дн Румяна Неминска участва 

активно в промяната на качеството на институционалното образование в 

качеството си на обучител и лектор в РААБЕ (2013-2019), като разработва учебни 

програми за продължаваща квалификация на учители и провежда лекции и обучения с 

предучилищни и училищни педагози.  В периода 2012-2018 сътрудничи на МОН в 

разработването на нови учебни програми, оценяването на учебници, помагала и 

познавателни книжки с професионална експертна дейност. 

Участва като рецензент и член на екипа на европейско издание за чуждоезиково 

обучение, представена  е в руския национален индекс за научни публикации, 

разпознаваем и авторитетен академичен преподавател в НАЦИД  и ORCID за 

идентифициране на авторите и на сътрудниците на научната комуникация, както и 

уебсайта и услугите за търсене на авторите и тяхната библиографска продукция.  

 

3. Преподавателската дейност на кандидатката. 

Доц. дн Румяна Неминска има дългогодишна преподавателска и експертна 

дейност, свързана с лекционните й курсове в бакалавърска и в магистърска степен. 
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Със своето компетентно академично присъствие тя усъвършенства и обогатява като 

лектор-титуляр подготовката на студентите в ПФ на ТрУ, Стара Загора. Освен че води 

основни задължителни учебни дисциплини в ОНС Бакалавър и ОНС Магистър 

(„Начална училищна педагогика“,  „Интердисциплинарно обучение“, „Съвременни 

аспекти на гражданското образование“, „Методика на обучението ЧО и ЧП в началното 

училище“) - редовно и задочно обучение, тя актуализира и разработва нови учебни 

програми на учебните дисциплини в задължителни и избираеми курсове по 

специалностите на ПФ – „ПНУП“, НУПЧЕ, Социална педагогика, Специална 

педагогика.  

За нуждите на академичното преподаване доц. дн Румяна Илчева Неминска се 

чувства ангажирана да подпомага педагогическата информираност на бакалаври и 

магистранти и разработва самостоятелен учебник „Основи на началната училищна 

педагогика (теория, практика, иновации, изследователски рефлексии)“, 2021 г, изд. Кота, 

Тракийски Университет (ISBN: 978-954-305-573-9, стр. 312), който мога да адмирирам 

като съвременен нов прочит на конкретизацията на професионалната направление 

по педагогика в началния етап на средното образование (Приложение 12 от 

представените документи в критерий Е под № 20). 

Приветствам теоретичните  педагогически формулировки да се 

конкретизират чрез примери за прилагане на форми и методи на възпитание и на 

обучение в тематичното съдържание, което се постига чрез учебното пособие в 

съавторство  на Неминска, Р., Ачева, М., Георгиева-Петрова, К. (2013,2015,2016,) 

Вълшебното ключе, Упражнения по математика за целодневно обучение и 

самоподготовка вкъщи – 1 клас, (ISBN 978 – 954-01-3162-7), представено в същия 

приложен доказателствен документ (Приложение 12 от представените документи в 

критерий Е под № 21).   

 

4. Научно-изследователска дейност на доц. дн Румяна Илчева 

Неминска 

 

Кандидатката взима активно участие в научни проекти у нас, както и 

присъства с публикации на чужд език (английски) в издания и в електронни сайтове 

(под №№ 2, 4, 6, 8 по критерий Г 7 в Приложение 12 за Справката на изпълнение на 

минималните изисквания за заемане на академичната длъжност професор).  
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Поради професионалното й присъствие и уважението, което има сред 

научната общност у нас, тя е предпочитан член на научни български и международни 

екипи. Участва в Национален проект „Подкрепа за успех“ към МОН, 2021 г., в проекта 

„Здраве и Образование за Всички (ЗОВ) - Българо-Швейцарски проект, обучител 

РААБЕ.  

Според изискванията на пазара на труда по Оперативна програма Развитие на 

човешките ресурси 2007-2013г по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG 

051PO001-3.1.07 участва в проект с тема „Актуализиране на учебните програми във 

висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“ - 2014 г. 

Има участие в кариерното израстване чрез научно рецензиране на 

публикационната дейност на академични преподаватели в ТрУ, Стара Загора и в 

други български университети. 

Участва в научни журита с рецензии и становища в процедури за присъждане на 

научни степени и за заемане на академични длъжности в конкурси на наши 

университетски преподаватели. 

 

5. Оценка на публикационна дейност на кандидатката за 

академичната длъжност „професор“. 

5.1. Публикации  по групи показатели от Приложение 8.4, относно 

съответствието им на минималните национални изисквания за 

Педагогическия факултет на ТрУ, Стара Загора при участие в конкурс за 

академична длъжност „професор“  

 

Доц. дн Румяна Илчева Неминска участва в конкурса за академичната длъжност  

„професор“ с общо 16 публикации, които се разпределят по следните критерии в 

научната  и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване за заемане на 

академичната длъжност "професор" по научни области и/или професионално 

направление 1.2. Педагогика:  

• две самостоятелни монографии, публикувани след присъждането на 

научната степен Доктор на науките;  

• публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за 

присъждане на научна степен "доктор на науките"; 

• три статии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани 

в световноизвестни бази данни с научна информация; 
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• осем публикации в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове, четири от които на 

английски език; 

• един учебник и едно учебно пособие. 

Така в наукометричната таблица, изисквана от НАЦИД като брой точки по 

показатели в групата на „В“ и „Г“ доц. д-н Румяна Илчева Неминска доказва  345 

точки, с което надхвърля минимума от 200 точки в изискванията за академичната 

длъжност „професор“ .  

По показател „Д“ за значимост на нейната публикационна дейност сред научни 

български и чуждестранни автори като брой цитирания тя доказва 335 точки също 

много над минимума от 100 точки.  

По показател „Е“ тя надхвърля с придобиването на научната степен доктор на 

науките, участието си в два национални  и в един международен образователен проекта, 

както и с публикувания учебник и учебно пособие с доказани общо 136,6 точки 

минимума от 100 точки.  

Като цяло общия коефициент в наукометричните данни за академичната 

длъжност „професор“ на кандидатката е доказала по показателите в Приложение 12 966,6 

точки, което надвишава минимума от 550 точки и е количествен израз на 

качествената академична преподавателска и научно-изследователска и творческа 

дейност на доц. дн  Румяна Илчева Неминска.  

 

5.2. Съдържателна оценка на публикационната дейност и прояви на 

иновации   

 

Първо, искам да поставя акцент върху съдържателно-теоретични и 

интерактивно-технологични иновации, защитаващи нови основи на 

интердисциплинарното обучение, постигнати чрез публикувания хабилитационен 

труд (Приложение 7 В3 №1) и обвързването на това монографично изследване с втората 

монография (Приложение 7 Г4, № 1) за иновативни стратегии за обучение на деца роми 

в начална училищна възраст. Така разширена проблематиката гарантира потенциал на 

иновациите в образованието на българските деца от ромски произход чрез учебни 

проектни дейности, които мотивират и активизират учениците билингви за учебната 

дейност. Нещо повече – центърът е фокусиран подходящо от гледна точка на реалните 

педагогически потребности на колегията в началния курс - езиковата култура, 
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четенето с разбиране, осъзнаването на собствената уникалност и ценност като част от 

съвременното правово и икономическо общество.  

Тези ценни емпирични проучвания се допълват в посочената от мен първи ракурс 

в творчеството на доц. дн Румяна Илчева Неминска от статии (една на български език 

публикувана в издателство на СУ „Св. Кл. Охридски“ и една на чужд език – английски в 

чуждестранен университет, Турция) аргументиращи нов тип управление на онлайн 

класната стая, характеризирано чрез  нововъведение в цялостния образователен процес, 

както в интеракцията в онлайн среда (Приложение 7, Г7: №3), така и в условията на 

таксономичен модел на образование за толерантност (Приложение 7, Г7 №№ 7, 8). 

Авторката извежда неговите основни характеристики – педагогическо общуване, 

дигитална методология и качество на обучение в онлайн среда като основни смислови 

опори. Искам да подчертая, че това не е само теоретичен анализ, а емпирично обобщени  

резултати от проведено проучване на учители, което отговаря на потребностите на 

реалната практика, а професионалната  педагогическа рефлексия е обобщена в три 

изследователски профила: личностно-професионален, педагого-методологичен, 

компетентностно-рефлексивен.  

В педагогическия анализ на тези профили доц. дн Румяна Илчева Неминска 

формулира редица изводи за управлението на онлайн класната стая в процеса на 

дистанционно обучение в условията на съвременната организация на обучение в 

началното училище. Конкретизация представлява представеното проучване, проведено 

с ученици от начален етап по авторска програма „Образование за междурелигиозна 

толерантност“, където "познаването на религията" се проследява като културен факт от 

учениците в начален етап.  

Утвърждава се позицията на ученика в българското училище, разглеждат се 

нагласите на ученика да поема отговорности и свободи, очертани от различните 

иновативни дейности. Важно е според моята оценка тези отговорности да са свързани 

със семейството, общуването и развитието на ученическата личност в новата среда на 

свобода и разнообразни активности, тенденции, които като вещ изследовател проследява 

емпирично доц. дн Румяна Илчева Неминска. 

Не на последно място в този първи съдържателно-иновативен аспект ще причисля 

и учебника „Основи на началната училищна педагогика (теория, иновации, практика, 

изследователски рефлексии)“, в който в 312 страници се разглеждат теоретични основи 

за началната училищна педагогика, нормативно регламентираните иновации и 
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прагматичните основи на урока в единство с изследователски рефлексии върху 

педагогическите нагласи у студентите (Приложение 7. Е 20, №1). 

 

Второ, поставянето на фокус върху качеството на образованието на бъдещи 

учители чрез иновативни подходи на съвременните проекции и разбирания на 

научната общност за развитие на критическо мислене, трансверсални умения и 

компетентности в областта на преподаването и ученето, представени в монографично 

изследване в публикувана книга (Приложение 7, Г5 №1). Изследователският подход се 

разглежда като прагматичен иновационен подход, свързан с иновативност и 

рефлексивност и се осмислят чрез максимата „учене чрез развитие за всички“.  

Този фокус също намира конкретно изследователско доказване чрез още три 

публикации в реферирани и индексирани научни издания  в сп. „Педагогика“ 

(Приложение 7, Г6 №№ 1,2) и сп. „Стратегии на образователната и научната политика“ 

(Приложение 7, Г6 № 3). Проследяват се характеристиките на насочеността на 

студентите като релация към качеството на обучение във висшето образование. 

Представят се емпирични данни, правят се изводи и проекции, насочени към 

трансформиране и оптимизиране на процедурите, свързани с изготвяне на дипломни 

работи във висшето образование 

Отбелязвам тук с адмирации: взаимозависимостта в контекста на европейската 

визия за развитие на висшето образование; парадигмалните модели на практическата 

образователна дейност в академична среда; синергичните взаимодействия, пораждащи 

нови мултипарадигмални ориентири във висшето образование. Задава се идея за 

операционализиране на тези насоки чрез компетентностен анализ при актуализиране на 

учебните програми от направление 1.2. „Педагогика“ в академичните общности, нещо 

което се извършва понастоящем в университетски план. Прави се качествен критериален 

анализ на учебно-преподавателската дейност с цел да се очертаят водещите подходи в 

академичното преподаване, видове компетентности, заложени в учебните програми, 

ефективни методи на преподаване и обучение.  

 

Трето, ясно поставена с авторско присъствие и анализирана проекция в 

последователни публикации (Приложение 7, Г7 №№ 1, 2, 4, 5, 6)  за изследването на 

университетски преподаватели и отношението им по приложение на: изследователско 

обучение две области - научно-теоретична и рефлексивно-емпирична; виждането им за 

дидактическа система от учебно изследователски дейности при обучението на студенти 
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педагози; реализирането на интелектуална и методологическа иновация в основата на 

дидактическата система, свързани с тяхната мотивация, чувство за свобода и избор; 

планиране на контролирани симулации в обучението по гражданското образование  за 

симулиране на професионална реалност, в която се дава възможност за педагогически 

експерименти за прилагане на повтарящи се елементи, вариращи от трудност, 

интегративни симулации, йерархично развиващи се симулации; апробиране на 

дидактичен модел за обучение в мултикултурна среда, свързани с управление на учебния 

процес и дидактичната технология за развитие на мултикултурни педагогически умения 

- да общуват със собствените си културни различия, да ги приемат и интегрират, да ги 

комбинират помежду си. 

Така по параграф 5.2. относно съдържателния ми анализ на публикациите и 

техния иновативен характер мога да обобщя положителната си оценка, 

представена в трите акцента, обосновани по-горе, които безспорно представят 

творчеството на доц. дн Румяна Илчева Неминска като значимо за теорията и 

практиката на качествено академично образование на студентите-бъдещи 

педагози, за иновативните технологии на управлението на образователната среда на 

учениците в началния етап и наличието на компетентности у преподавателските екипи в 

академичните общности, за апробирани в емпиричен план бъдещи проекции на 

институционалното образование в 21 век. Както вече посочих по-горе в изложението си, 

това е постигнато в обвързването на единната система училище – университет – 

семейство и мултикултурна общност от една страна, а от друга при обслужването 

на важни перспективи за практиката и отчитането на учителя като водещ 

фактор в тази триада – в неговата подготовка и реализация при динамични преходи в 

институционален план.  

 

6. Приносни аспекти в научно-изследователската и 

преподавателската дейност на кандидатката. 

 

Потвърждавам приносите на доц. дн Румяна Неминска, отразени в приложената 

справка като приносни моменти в научно-теоретичен и в методологичен и технологичен 

аспект, формулирани като собствена проекция, на преподавателската й  дейност.  

Бих искал да подчертая отново значимостта на най-важните според мен от тях:  
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6.1.  В теоретичен и научно-изследователски аспект кандидатката утвърждава 

съвременни стратегии и технологии в теорията на възпитанието и 

дидактиката, което е в резултат на научни задълбочени изследвания и 

преподавателска активност чрез:  

• разработена авторска методология за цялостен конструкт на интердисциплинарното 

обучение: ситуативно, проекто-базирано, проекто-ориентирано, проблемно-

базирано, проблемно-ориентирано, симулационно обучение;  

• обогатяване на научната систематология на иновативното и изследователско 

обучение с изясняване на научни понятия в конкретната изследователска тематика: 

качество на образование, изследователски подход, рефлексивно-изследователска 

технология в контекста на емпирично-изследователското им конструиране, 

определяне и приложение; 

• методологичен анализ и сравнение на интерпретации на различни източници 

(европейски, национали и научни), разглеждащи проблема за определението на 

качеството на образование; 

• извеждане на иновационната приносна постановка за мултипарадигмалност и 

мултиметодология в обучението; 

• приложение на компетентностен подход за взаимодействие с деца билингви, чрез 

който осигурява техния комфорт в образователната институция;  

• утвърждаване на ключовата роля на началния учител и мотивирането му в 

личностно-значимото педагогическо взаимодействие;  

• изграждане на изследователска теза за концептуалните основи на вариативно 

динамичния модел на педагогическото взаимодействие, разработен за приложение 

в българските начални училище, базиран на учене чрез преживяване и личностно 

значим практически опит. 

 

6.2.  В методологичен и научно експериментален  аспект чрез собствени 

емпирични изследвания и тяхното обективно обобщение кандидатката задава 

тенденции за иновации като: 

 

• представя мултипарадигмалното моделиране-изследователско направление, 

насочено за трансфериране на знания и умения, развиване на трансверсални умения, 

комбиниране и конструиране на симулационно-обучителни модели за обучение; 
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• дефинира понятието и апробира технология на симулационно базирано обучение в 

контекста на интердисциплинарното обучение; 

• изгражда компетентностно-рефлексивния профил на началния учител в среда на 

онлайн обучение; 

• дефинира публично-социалната позиция на ученика в иновативното българско 

училище;  

• характеризира потребността от компетентностно базираното академично обучение 

на студенти педагози. 

 

6.3.  В технологично-изследователски и практико-приложен аспект се 

утвърждава иновативна значима авторска проекция в теорията на 

възпитанието и дидактиката в началната училищна педагогика и образование 

чрез: 

 

• формирани технологични интердисциплинарни проекции на 

интердисциплинарното обучение в рамките на STEAM и TELL обучение и 

представени иновативни технологии за обучение в началното училище;  

• дефиниране и прилагане на рефлексивно-изследователска технология: “дейностно 

ориентирана структура“, обвързана с целите на обучението; пряко рефлектираща 

върху качеството и резултатността в процеса на обучението;  

• формулиране на съдържателната същност на рефлексивно-изследователските 

методи, чрез които се провежда изследователското обучение; 

• апробиране на методологична иновация при образованието на роми, свързана със 

съдържателния конструкт, разработен върху тематично съдържание от гражданско 

образование и междурелигиозната толерантност;  

• конструиране на дидактическа технология за обучение на студенти педагози в 

рефлексивно-изследователска среда, както и дейностно-ориентиран 

инструментариум с пропедевтични и прогностични функции; 

• изградена таксономична система от интеграционни методи, приложени в дискурса 

на изследователския подход; 

• обогатяване на педагогическата практика с моделно зададени ситуации, постигащи 

цели в областта на интеркултурното образование, възпитаващи в толерантност към 

различията и положително отношение към социума; 
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• педагогическо присъствие в образователната система на началния етап с 

разработването на иновационни модели за практиката на училищното онлайн 

образование;  

• изследователско апробиране на технологии в овладяването на езика и развитието на 

речта. 

 

Като обобщение на приносния характер искам да дам цялостна положителна 

оценка за рецензираната от мен научна продукция, насочена към въвеждане и 

апробиране на иновативни методологии и технологии в академичното обучение, като 

пряка рефлексия към качеството на обучение в началното училище. 

 

В заключение давам своята категорична положителна оценка, относно заемането на 

академичната длъжност професор на кандидатката доц. дн Румяна Илчева Неминска. 

Нейното научно творчество, професионалният й път и безспорните й качества ми дават 

основание с убеденост и удовлетворение да предложа на уважаемите членове на научното 

жури да изберат доц. дн Румяна Илчева Неминска за академичната длъжност „професор“ в 

професионално направление 1.2 Педагогика по „Теория на възпитанието и дидактика“ 

(Начална училищна педагогика), обявен в ДВ, бр. 43/21.05.2021 г. за нуждите на ПФ на 

Тракийски университет. 

 

25.08.2021.                                                      Рецензент:……………………………. 

(проф. д-р Димитър  Гюров) 
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REVIEW 

by Prof.  Dimitar Violetov Gyurov, PhD 

member of a scientific jury with Order 1584 / 25.06.2021 

by the Rector of the Thracian University, Stara Zagora 

in a competition for an academic position 

Professor in the field of higher education 1. Pedagogical sciences 

by professional field 1.2 Pedagogy, Theory of education and didactics (Primary school 

pedagogy) 

announced in DV, no. 43 / 21.05.2021 for the needs of the PF of the Thracian University 

with candidate Assoc. Prof. Rumyana Ilcheva Neminska, DrS 

 

 

1. Data for the competition. 

 

In connection with the procedure for the confirmation of a protocol from 22. 07. 2021, 

established by a commission composed of Art. 86, para. 4 of PROSTrU and order of the Rector 

of TrU 1324 / 08.06.2021 for admissibility of Assoc. Prof. Rumyana Ilcheva Neminska, DrS to 

participate in the competition announced above, I do not establish omissions and violations of 

the requirements of ZRASRB and PROSTrU, Stara Zagora. The candidate meets both the 

minimum national requirements of the PF of the Thracian University and the national 

requirements for holding the academic position of professor, an assessment which I will specify 

in detail in my presentation below. 

 

2. Details of the candidate. 

 

I will focus briefly on the successful career growth of the candidate, as the biographical 

data will be presented by the chairman of the jury, constructed in the competition procedures. 

Assoc. Prof. Rumyana Ilcheva Neminska,  DrS obtained the degree of Doctor of Science in 

Theory of Education and Didactics with a diploma from the Thracian University, Faculty of 

Pedagogy № 0024, issued on 03.09.2020. Education has become extremely relevant, namely 

"Application of the research approach in the training of student educators to improve the quality 

of education." Thus, she upgrades the scientific and educational degree Doctor of Pedagogy, 

acquired in the field of education 1.2. Pedagogy (Theory of education and didactics - Primary 
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pedagogy) with a diploma from Sofia University "St. Kl. Ohridski ”for doctoral degree № 

2013–61 from 01.07.2013) on the topic“ Education for interreligious tolerance (1st - 4th grade) 

”, which changes attitudes and proves the importance of new strategies in experimental-

empirical and applied-creative plan for students in the initial stage of secondary education. 

Since 2016 and until now she has held the academic position of "Associate Professor" 

in the Faculty of Finance of Tr.U, Stara Zagora and is the holder of basic academic disciplines 

"Primary School Pedagogy", "Interdisciplinary Training", "Contemporary Aspects of Civic 

Education" and others. 

OKS "Master" acquires in FNPP (now FNOI), Sofia University "St. Kl. Ohridski ”in the 

period 1996-1998 as a primary school teacher, and in the period 1985-1987 he studied preschool 

pedagogy at the Nadezhda Krupskaya Institute for Children and Primary School Teachers, 

Sofia. 

She has acquired additional qualification at Sofia University "St. Kl. Ohridski ”at the 

Faculty of Mathematics and Informatics as a lecturer in ICT in 2005, and at Microsoft Bulgaria 

as a specialist in approbation of multipoint technologies and development of methodological 

characteristics in 2009. 

Apart from being a senior and head teacher at the initial stage of secondary education, 

and as a children's teacher for a total of 27 years, Assoc. Prof. Rumyana Neminska, DrS actively 

participates in changing the quality of institutional education as a trainer and lecturer at RAABE 

(2013-2019 ), developing curricula for continuing education of teachers and conducting lectures 

and trainings with preschool and school pedagogues. In the period 2012-2018 he cooperated 

with the Ministry of Education and Science in the development of new curricula, evaluation of 

textbooks, manuals and reference books with professional expert activity. 

Participates as a reviewer and member of the team of the European edition of foreign 

language teaching, is presented in the Russian National Index of Scientific Publications, 

recognizable and authoritative academic lecturer at NACID and ORCID to identify authors and 

collaborators of scientific communication, as well as website and services for search for authors 

and their bibliographic production. 

 

3. The teaching activity of the candidate. 

 

Assoc. Prof. Rumyana Neminska, DrS has many years of teaching and expert work 

related to her lecture courses in bachelor's and master's degrees. With her competent academic 

presence she improves and enriches as a lecturer-lecturer the preparation of the students in the 
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Faculty of Philology, Stara Zagora. In addition to leading basic compulsory subjects in ONS 

Bachelor and ONS Master ("Primary school pedagogy", "Interdisciplinary training", 

"Contemporary aspects of civic education", "Methodology of teaching CHO and CHP in 

primary school") - full-time and part-time training, it updates and develops new curricula of the 

subjects in compulsory and elective courses in the specialties of PF - "PNUP", NUPCHE, Social 

pedagogy, Special pedagogy. 

For the needs of academic teaching, Assoc. Prof. Rumyana Ilcheva Neminska, DrS feels 

committed to supporting the pedagogical awareness of bachelors and masters and develops an 

independent textbook "Fundamentals of primary school pedagogy (theory, practice, innovation, 

research reflections)", 2021, ed. Kota, Thracian University (ISBN: 978-954-305-573-9, p. 312), 

which I can admire as a modern new reading of the concretization of the professional field of 

pedagogy in the initial stage of secondary education (Appendix 12 of the presented documents 

in criterion E under № 20). 

I welcome the theoretical pedagogical formulations to be concretized through examples 

of application of forms and methods of education and training in the thematic content, which is 

achieved through the textbook co-authored by Neminska, R., Acheva, M., Georgieva-Petrova, 

K. ( 2013,2015,2016,) The Magic Key, Mathematics Exercises for Full-Time Education and 

Self-Preparation at Home - 1st grade, (ISBN 978 - 954-01-3162-7), presented in the same 

attached evidence document (Appendix 12 of the submitted documents in criterion Is below № 

21). 

4. Research activity of Assoc. Prof. Rumyana Ilcheva Neminska, DrS  

 

The candidate takes an active part in scientific projects in our country, as well as attends 

with publications in a foreign language (English) in publications and electronic websites (under 

№№ 2, 4, 6, 8 according to criterion G 7 in Appendix 12 for the Report on the implementation 

of the minimum requirements for holding the academic position of professor). 

Due to her professional presence and the respect she has among the scientific 

community in our country, she is a preferred member of Bulgarian and international scientific 

teams. Participates in the National Project "Support for Success" at the Ministry of Education 

and Science, 2021, in the project Health and Education for All (ZOV) - Bulgarian-Swiss project, 

RAABE trainer. 

According to the requirements of the labor market under the Operational Program 

Human Resources Development 2007-2013 under the grant scheme BG 051PO001-3.1.07 



4 
 

participates in a project entitled "Updating curricula in higher education in accordance with the 

requirements of the labor market" – 2014. 

He has participated in his career growth through scientific review of the publishing 

activities of academic professors at TrU, Stara Zagora and other Bulgarian universities. 

Participates in scientific juries with reviews and opinions in procedures for awarding 

scientific degrees and for holding academic positions in competitions of our university 

professors. 

 

5. Evaluation of publication activity of the candidate for the academic position 

"professor". 

 

5.1. Publications by groups of indicators from Annex 8.4, regarding their 

compliance with the minimum national requirements for the Pedagogical Faculty of 

TrU, Stara Zagora when participating in a competition for the academic position 

"Professor" 

 

Assoc. Prof. Rumyana Ilcheva Neminska, DrS, participates in the competition for the 

academic position "Professor" with a total of 16 publications, which are distributed according 

to the following criteria in the scientific and teaching activities of candidates for the academic 

position "Professor" in scientific fields and / or professional direction 1.2. Pedagogy: 

• two independent monographs published after the award of the degree of Doctor of 

Science; 

• published book on the basis of a defended dissertation for the award of the scientific 

degree "Doctor of Science"; 

• three articles published in scientific journals, referenced and indexed in world-famous 

databases with scientific information; 

• eight publications in non-peer-reviewed peer-reviewed journals or published in edited 

collective volumes, four of which are in English; 

• one textbook and one textbook. 

 

Thus, in the scientometric table required by NACID as the number of points by 

indicators in the group of "B" and "G" Assoc. Prof. Dr. Rumyana Ilcheva Neminska, DrS proves 

345 points, which exceeds the minimum of 200 points in the requirements for the academic 

position "Professor" . 
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According to indicator "D" for the importance of her publishing activity among 

scientific Bulgarian and foreign authors as a number of citations, she proves 335 points, also 

well above the minimum of 100 points. 

In terms of "E" it exceeds with the acquisition of the scientific degree of Doctor of 

Science, its participation in two national and one international educational project, as well as 

with the published textbook and textbook with a proven total of 136.6 points minimum of 100 

points. 

In general, the total coefficient in the scientometric data for the academic position 

"professor" of the candidate is proved by the indicators in Appendix 12 966.6 points, which 

exceeds the minimum of 550 points and is a quantitative expression of the quality academic 

teaching and research and creative activity of Assoc. Rumyana Ilcheva Neminska, DrS . 

 

5.2. Content assessment of the publishing activity and manifestations of innovations 

 

First, I want to focus on content-theoretical and interactive-technological innovations, 

defending new foundations of interdisciplinary learning, achieved through the published 

habilitation thesis (Appendix 7 B3 №1) and linking this monographic study with the second 

monograph (Appendix 7 G 4, №. 1) for innovative strategies for the education of Roma children 

in primary school age. Thus, the expanded issues guarantee the potential of innovations in the 

education of the Bulgarian children of Roma origin through educational project activities, 

which motivate and activate the bilingual students for the educational activity. Moreover, the 

center is appropriately focused in terms of the real pedagogical needs of the college in the 

elementary course - language culture, reading comprehension, awareness of their own 

uniqueness and value as part of modern legal and economic society. 

These valuable empirical studies are supplemented in the first perspective I mentioned 

in the work of Assoc. Prof. Rumyana Ilcheva Neminska, DrS from articles (one in Bulgarian 

published by Sofia University "St. Kliment Ohridski" and one in a foreign language - English 

at a foreign university, Turkey) arguing for a new type of online classroom management, 

characterized by innovation in the overall educational process, both in the interaction in the 

online environment (Appendix 7, G 7: №3) and in the context of a taxonomic model of 

education for tolerance (Appendix 7 , G 7 №№ 7, 8). The author presents its main characteristics 

- pedagogical communication, digital methodology and quality of learning in an online 

environment as the main semantic supports. I want to emphasize that this is not just a theoretical 

analysis, but empirically summarized results of a study of teachers, which meets the needs of 
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real practice, and professional pedagogical reflection is summarized in three research profiles: 

personal-professional, pedagogical-methodological, competence-reflexive. 

In the pedagogical analysis of these profiles Assoc. Prof. Rumyana Ilcheva Neminska, 

DrS, formulates a number of conclusions about the management of the online classroom in the 

process of distance learning in the conditions of the modern organization of education in the 

primary school. Concretization is the presented research conducted with primary school 

students under the author's program "Education for Interreligious Tolerance", where 

"knowledge of religion" is followed as a cultural fact by primary school students. 

The position of the student in the Bulgarian school is confirmed, the attitudes of the 

student to take responsibilities and freedoms outlined by the various innovative activities are 

considered. In my opinion, it is important that these responsibilities are related to the family, 

communication and development of the student's personality in the new environment of 

freedom and various activities, trends, which as a skilled researcher empirically follows Assoc. 

Prof. Rumyana Ilcheva Neminska, DrS. 

Last but not least, in this first content-innovative aspect I will include the textbook 

"Fundamentals of primary school pedagogy (theory, innovation, practice, research 

reflections)", which in 312 pages discusses the theoretical foundations of primary school 

pedagogy, regulatory innovations and the pragmatic foundations of the lesson in unity with 

research reflections on students' pedagogical attitudes (Appendix 7. E 20, №1). 

 

Second, focusing on the quality of education of future teachers through innovative 

approaches of modern projections and understandings of the scientific community for the 

development of critical thinking, transversal skills and competencies in teaching and learning, 

presented in a monograph in a published book (Appendix 7 , G 5 №1). The research approach 

is seen as a pragmatic innovative approach related to innovation and reflexivity and is 

understood through the maxim "learning through development for all". 

This focus also finds concrete research evidence through three more publications in 

peer-reviewed and indexed scientific journals in the journal "Pedagogy" (Appendix 7, G 6 №№ 

1,2) and the journal "Strategies of educational and scientific policy" (Appendix 7, G 6. № 3). 

The characteristics of the students' orientation as a relation to the quality of education in higher 

education are traced. Empirical data are presented, conclusions and projections are made, aimed 

at transforming and optimizing the procedures related to the preparation of diploma theses in 

higher education. 
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I note here with admiration: the interdependence in the context of the European vision 

for the development of higher education; the paradigmatic models of practical educational 

activity in an academic environment; synergistic interactions, giving rise to new 

multiparadigmatic landmarks in higher education. An idea is set for operationalization of these 

guidelines through competency analysis when updating the curricula of direction 1.2. 

"Pedagogy" in academia, something that is currently being done on a university level. A 

qualitative criterion analysis of the teaching activity is made in order to outline the leading 

approaches in academic teaching, types of competencies set in the curricula, effective methods 

of teaching and learning. 

 

Third, clearly placed with the author's presence and analyzed projection in consecutive 

publications (Appendix 7, G7 №№ 1, 2, 4, 5, 6) for the study of university professors and their 

attitude to the application of: research training two areas - scientific and theoretical and 

reflexive-empirical; their vision of a didactic system of teaching and research activities in the 

education of pedagogical students; the realization of intellectual and methodological innovation 

in the basis of the didactic system, related to their motivation, sense of freedom and choice; 

planning of controlled simulations in civic education training to simulate professional reality, 

which allows for pedagogical experiments to apply repetitive elements ranging from difficulty, 

integrative simulations, hierarchically developing simulations; approbation of a didactic model 

for learning in a multicultural environment, related to the management of the learning process 

and the didactic technology for the development of multicultural pedagogical skills - to 

communicate with their own cultural differences, to accept and integrate them, to combine them 

with each other. 

Thus under paragraph 5.2. Regarding my content analysis of the publications and their 

innovative nature, I can summarize my positive assessment presented in the three accents, 

substantiated above, which undoubtedly present the work of Assoc. Prof. Rumyana Ilcheva 

Neminska, DrS, as significant for the theory and practice of quality academic education of 

students. -future pedagogues, for the innovative technologies of the management of the 

educational environment of the students in the initial stage and the availability of competencies 

in the teaching teams in the academic communities, for empirically tested future projections of 

the institutional education in the 21st century. As I mentioned above in my presentation, this 

has been achieved in linking the unified school-university-family and multicultural community 

system on the one hand, and in serving important perspectives on teacher practice and 
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consideration as a leading factor in this triad - in its preparation and implementation in dynamic 

transitions in institutional terms. 

 

6. Contributing aspects in the research and teaching activities of the candidate. 

 

I confirm the contributions of Assoc. Prof. Rumyana Neminska, DrS, reflected in the 

attached report as contributing moments in scientific-theoretical and in methodological and 

technological aspect, formulated as her own projection of her teaching activity. 

I would like to emphasize again the importance of the most important of them: 

 

6.1. In theoretical and research aspect, the candidate approves modern strategies and 

technologies in the theory of education and didactics, which is the result of in-depth 

research and teaching activity through: 

 

• developed author's methodology for a complete construct of interdisciplinary training: 

situational, project-based, project-oriented, problem-based, problem-oriented, simulation 

training; 

• enriching the scientific systematology of innovative and research training by clarifying 

scientific concepts in the specific research topic: quality of education, research approach, 

reflective research technology in the context of their empirical research design, definition 

and application; 

• methodological analysis and comparison of interpretations of different sources 

(European, national and scientific), addressing the problem of defining the quality of 

education; 

• derivation of the innovative contribution setting for multiparadigmality and 

multimethodology in education; 

• application of a competence approach for interaction with bilingual children, through 

which it provides their comfort in the educational institution; 

• affirmation of the key role of the primary school teacher and his motivation in the 

personally significant pedagogical interaction; 

• building a research thesis on the conceptual foundations of the variable dynamic model 

of pedagogical interaction, developed for application in Bulgarian primary schools, based 

on learning through experience and personally significant practical experience. 
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6.2. In methodological and scientific experimental aspect through her own empirical 

research and their objective summary the candidate sets trends for innovation such as: 

 

• presents the multi-paradigm modeling-research direction, aimed at the transfer of 

knowledge and skills, development of transversal skills, combining and constructing 

simulation-learning models for training; 

• defines the concept and approves the technology of simulation-based learning in the 

context of interdisciplinary learning; 

• builds the competence-reflexive profile of the primary school teacher in an online 

learning environment; 

• defined public-social position of the student in the innovative Bulgarian school; 

• characterizes the need for competency-based academic training of student pedagogues. 

 

6.3. In the technological-research and practical-applied aspect an innovative 

significant author's projection in the theory of upbringing and didactics in the primary 

school pedagogy and education is established through: 

 

• formed technological interdisciplinary projections of the interdisciplinary training 

within STEAM and TELL training and presented innovative technologies for training in 

primary school; 

• definition and application of reflective research technology: "activity-oriented 

structure", linked to the objectives of training; directly reflecting on the quality and 

effectiveness of the training process; 

• formulation of the content essence of the reflective-research methods through which the 

research training is conducted; 

• approbation of methodological innovation in the education of Roma, related to the 

content construct, developed on thematic content of civic education and interreligious 

tolerance; 

• construction of didactic technology for training student pedagogues in a reflective 

research environment, as well as activity-oriented tools with propaedeutic and prognostic 

functions; 

• established taxonomic system of integration methods applied in the discourse of the 

research approach; 
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• enrichment of the pedagogical practice with model set situations, achieving goals in the 

field of intercultural education, educating in tolerance to the differences and positive 

attitude towards the society; 

• pedagogical presence in the educational system at the initial stage with the development 

of innovative models for the practice of online school education; 

• research testing of technologies in language acquisition and speech development. 

 

As a summary of the contributing nature, I would like to give an overall positive 

assessment of the peer-reviewed scientific production aimed at introducing and testing 

innovative methodologies and technologies in academic education, as a direct 

reflection on the quality of education in primary school. 

 

In conclusion, I give my categorical positive assessment regarding the holding of the 

academic position of professor of the candidate Assoc. Prof. Rumyana Ilcheva Neminska, 

DrS. Her scientific work, her professional path and her indisputable qualities give me 

reason to believe with satisfaction and satisfaction to offer the esteemed members of the 

scientific jury to choose Assoc. Prof. Rumyana Ilcheva Neminska, DrS for the academic 

position "Professor" in the professional field 1.2 Pedagogy in "Theory of Education and 

didactics ”(Primary school pedagogy), announced in DV, issue 43 / 21.05.2021 for the 

needs of the PF of the Thracian University. 

 

08/25/2021                                                             Reviewer: ……………………………. 

                                                                                        (Prof. Dimitar Gyurov, PhD) 


