
СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. дпн Георги Петков Иванов  

за научните публикации на ас. д-р Мариан Георгиев Делчев, катедра 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“, Педагогически 

факултет, Тракийски университет – Стара Загора по процедурата на 

конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” по Теория на 

възпитанието и дидактика (Основи на природните и обществените 

дисциплини в началната училищна степен), в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. 

Педагогика, обявен в ДВ бр. 36/14.04.2020 г. и преобявен в ДВ бр. 

42/12.05.2020 г. 

 

Приемам за оценяване всички представени от ас. Мариан Делчев научни 

публикации, както следва: 

- дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

"доктор" – 1 бр.  

-  хабилитационен труд – монография – 1 бр.    

- публикувана монография, която не е представена като основен 

хабилитационен труд – 1 бр.  

- публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за 

присъждане на образователна и научна степен "доктор" – 1 бр. 

 - статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация – 4 бр. 

- статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове – 9 бр. 

- публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в 

училищната мрежа – 1 бр. 

- публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, 

което се използва в училищната мрежа – 1 бр. 

-  участие с доклади в международни научни форуми в чужбина – 2 бр.   

 

Считам, че научните приноси от изследователската дейност могат да 

бъдат групирани в следните направления:  

 

 І. Методика и технология на педагогическите изследвания  

Към това направление могат да се причислят 4 статии (6.1, 6.2, 7.7, 

7.8.), университетският учебник „Методика на педагогическите изследвания 

– електронен учебник за студенти и учители (20.1) и учебното помагало за 

студенти (21.1)  

Без да правя подробен анализ на всяка статия, обобщено мога да 

представя приносите в научното познание, отнасящи се както до 

теоретичните основи на обучението, така също и до технологичните 



особености на планирането, осъществяването и оценяването на резултатите 

от обучението. Считам за важни постиженията на автора за теоретичното и 

съдържателното конструиране на тест за национално външно оценяване по 

„Човекът и обществото“ в 4. клас, както и разработването на 

методологичните основи на природонаучното образование. В тясна връзка 

с това са и приносите, отнасящи се до обогатяване на научното познание за 

проектирането, провеждането и оценката на педагогическите изследвания.  

 

ІІ. Дигитални компетенции   

Това направление на изследванията включва три публикации 

(монография, две статии), свързани с изясняване на феномена на 

дигиталната компетенция на учителите в контекста на DigiCompEdu и 

тяхната професионална подготовка в академична среда.   

Към направлението може да се причисли и по-ранна разработка (7.3. - 

2010) в която се разглеждат възможностите на електронната среда  “Moodle” 

за иновиране на обучението в квалификационния процес.  

  

ІІІ. Развитие на професионални и ключови компетенции   

Това направление на изследванията включва дисертационния труд на 

кандидата, разработената на негова основа монография  и две статии, 

свързани с изясняване феномена на картографската грамотност в неговите 

субстанциални, методологични, емпирични и образователни измерения 

като елемент на професионалната компетентност на началния педагог.  

  

ІV. Мултикултурализъм и образование.   

Това направление на изследванията включва две публикации, 

свързани с изясняване феномена мултикултурализъм в неговите същностни 

идеологически, политически и емпирични образователни измерения.   

 

Като не омаловажавам академичните постижения на ас. д-р М. Делчев 

в работата му по проекти и разпознаваемостта му като цитиран автор в 

научните среди, считам, че посочените по-горе приноси в научните 

публикации са достатъчно основание за избора му на академична длъжност 

„доцент” по Теория на възпитанието и дидактика (Основи на природните и 

обществените дисциплини в начален етап на основната образователна 

степен), в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

Професионално направление 1.2. Педагогика. 

 

21.07 2020.                                                                  проф. дпн Г. Иванов 

 

 

 



STATEMENT 

 

by Prof. Georgi Petkov Ivanov 

for the scientific publications of Assistant Professor Dr. Marian Georgiev 

Delchev, Department of Preschool and Primary School Pedagogy, Faculty of 

Education, Thracian University - Stara Zagora on the procedure of the 

competition for the academic position of "Associate Professor" in Theory of 

Education and Didactics (Fundamentals) of natural and social disciplines at the 

initial stage of the basic educational degree), in the field of higher education 1. 

Pedagogical sciences, Professional field 1.2. Pedagogy, announced in SG no. 36 

/ 14.04.2020 and re-announced in SG no. 42 / 12.05.2020 

 

I accept for evaluation all scientific publications presented by Marian Delchev, 

as follows: 

- dissertation for awarding educational and scientific degree "Doctor" - 1 pc. 

- habilitation thesis - monograph - 1 pc. 

- published monograph, which is not presented as a main habilitation thesis - 

1 pc. 

- published book on the basis of a defended dissertation for awarding an 

educational and scientific degree "Doctor" - 1 pc. 

 - articles and reports published in scientific journals, referenced and indexed 

in world-famous databases with scientific information - 4 pcs. 

- articles and reports published in non-refereed journals with scientific review 

or published in edited collective volumes - 9 pcs. 

- published university textbook or textbook used in the school network - 1 pc. 

- published university textbook or textbook used in the school network - 1 pc. 

- participation with reports in international scientific forums abroad - 2 pcs. 

 



I believe that scientific contributions from research can be grouped into the 

following areas: 

 

 І. Methodology and technology of pedagogical research 

This area can include 4 articles (6.1, 6.2, 7.7, 7.8.), The university textbook 

"Methodology of pedagogical research - electronic textbook for students and 

teachers (20.1) and the textbook for students (21.1) 

Without making a detailed analysis of each article, I can summarize the 

contributions to scientific knowledge, relating to both the theoretical foundations 

of learning and the technological features of planning, implementation and 

evaluation of learning outcomes. I consider important the author's achievements 

for the theoretical and substantive construction of a test for national external 

assessment in "Man and Society" in 4th grade, as well as the development of the 

methodological foundations of science education. In close connection with this 

are the contributions related to the enrichment of scientific knowledge for the 

design, conduct and evaluation of pedagogical research. 

 

ІІ. Digital competencies 

This area of research includes three publications (monograph, two articles) 

related to clarifying the phenomenon of digital competence of teachers in the 

context of DigiCompEdu and their professional training in academia. 

An earlier development (March 7, 2010) can be included in the field, in which 

the possibilities of the electronic environment “Moodle” for innovating the 

training in the qualification process are considered. 

  

III. Development of professional and key competencies 

This area of research includes the candidate's dissertation, the monograph 

developed on its basis and two articles related to clarifying the phenomenon of 

cartographic literacy in its substantial, methodological, empirical and educational 



dimensions as an element of the professional competence of the primary school 

teacher. 

 

IV. Multiculturalism and education. 

This area of research includes two publications related to clarifying the 

phenomenon of multiculturalism in its essential ideological, political and 

empirical educational dimensions. 

 

As I do not underestimate the academic achievements of Assistant Professor 

Dr. M. Delchev in his work on projects and his recognition as a cited author in the 

scientific community, I believe that the above contributions in scientific 

publications are sufficient grounds for his choice of academic position " Associate 

Professor ”in Theory of Education and Didactics (Fundamentals of natural and 

social sciences at the initial stage of the basic educational degree), in the field of 

higher education 1. Pedagogical sciences, Professional field 1.2. Pedagogy. 

 

21.07 2020.                                                                    Prof. G. Ivanov 

  


