
СТАНОВИЩЕ 

 

относно конкурсна процедура за заемане на академичната длъжност „доцент” в 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика (основи на 

природните и обществените дисциплини в началната училищна степен)“,  обявен  в 

Държавен вестник - бр. 36 / 14. 04. 2020 г. 

 

Данни за конкурса и кандидата 

 

В конкурса за доцент, обявен от ТрУ по решение и предложение на Факултетния 

съвет на Педагогически факултет за нуждите на катедра „Предучилищна и начална 

училищна педагогика“, единствен кандидат е ас. д-р Мариан Георгиев Делчев. 

Представеният комплект от документи и материали съдържа прецизно 

организирана информация и напълно отговаря на ЗРАСРБ, Правилника за 

прилагането му и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени 

и заемане на академични длъжности в ТрУ.  

Обемът и съдържанието на депозираната документация доказват, че кандидатът 

има опит в многопосочни академични дейности: преподавателска, научно-

изследователска, публикационна, проектна, методико-творческа. 

 

Описание и анализ на представените за конкурса публикации 

 

За участие в конкурса кандидатът е представил: 

- Автореферат; 

- Монографии (самостоятелни и в съавторство) – 3 бр. 

- Публикации в специализирани издания – 13 бр. 

- Учебници – 1 бр. 

- Учебно помагало – 1 бр. 

До този момент изброените публикации не са били обект на оценка в  други 

конкурси.  

Периметърът на  професионалните интереси на д-р Делчев показва чувствителност 

към теми с перманентна актуалност, иновативност, практическа полезност, които могат да 

бъдат групирани в пет области: Методика и технология на педагогическите изследвания; 

Дигиталните компетенции на учителите; Развитие на професионални и ключови 

компетенции; Мултикултурализъм и образование; Проектната работа в образованието. 



В направление Методика и технология на педагогическите изследвания авторът е 

успял убедително да заяви собствено разбиране за теоретично и съдържателно 

конструиране  на инструменти за педагогическа диагностика на знания, умения, 

компетенции  в образованието, изведени върху основата на самостоятелни 

експериментални изследвания, което придава специфичен авторски почерк и колорит на 

публикациите му.  

В направление Дигитални компетенции на учителите Делчев покрива сериозни 

дефицити, свързани с формирането на професионални компетенции у студентите и 

учителите за прилагането на ИКТ в диагностичните процедури чрез използването на 

класически и смесени форми на обучение. Разработването и използването на електронни 

дидактически тестове е процедура, която изисква специфични умения и се явява ключов 

фактор за академичното обучение на студентите и подготовка за тяхната успешна 

професионална реализация. В експерименталната дейност е проявена изследователска 

коректност, благодарение на която чрез компаративен анализ са изведени зависимости, 

предимства и недостатъци на двете форми, което е особено актуално в съвременните 

усложнени дидактически обстоятелства. Прилежащите в това направление публикации са 

полезни за педагогическата практика, защото носят идеи за обогатяване на 

дидактическото пространство, предлагат възможност и за стимулиране на  

педагогическата креативност на бъдещите и действащите учители. 

 В направление Развитие на професионални и ключови компетенции акцентът е 

поставен върху специфични предметно-методически професионални компетенции на 

студентите от педагогическите специалности. Разширяването на педагогическите 

компетенции е насочено към картографската грамотност, нейната същност, нива и 

развитие. Разработването и използването на ментални карти е иновация в сферата на 

дидактиката и допринася за повишаване на интереса и мотивацията на обучаваните. 

В направление Мултикултурализъм и образование е направен сполучлив научно-

концептуален опит за дефиниране и диференцирано представяне на многопластовата 

структура на феномена „мултикултурализъм”. Ценността на теоретико-емпиричното 

изследване се състои в проучването на толерантните нагласи на студентите, които са от 

съществено значение за бъдещата им професионална реализация в мултикултурни 

условия. 

 В направление Проектната работа в образованието рефлектира опитът на ас.д-р 

Делчев от участието му в редица международни, национални и университетски 

проекти.  

Тази проблематика е във фокуса на научните интереси на автора от дългогодишно 

участие в различни форуми: проекти, конференции, семинари, в които той популяризира 



добри педагогически практики. 

Цялостното  обобщаване  на  научната продукция на ас. д-р Мариан  Делчев 

насочва към  следните изводи: 

1.Присъствието на кандидата в академичните и педагогическите структури и 

конкретно в сферата на природните и обществените дисциплини в началната училищна 

степен като преподавател и учен-изследовател е безспорно, дейността му е белязана с 

иновативност и творческа прагматичност. 

2. Научно-изследователската дейност и продукция на кандидата се отличават с 

коректност и академична отговорност относно изследователски процедури и 

интерпретация на емпиричните резултати, те внасят съществен принос към 

педагогическата теория и практика. 

3. Научните интереси, дейност и продукти на кандидата имат интегративен характер, 

отразяват многообразието на педагогическите реалности и перспективи. 

4. Методическите разработки са резултат от дългогодишна експериментална 

дейност, което ги прави съдържателни, полифункционални и полезни за всички субекти в 

академичното и педагогическото пространство: учени, студенти, учители, ученици.  

Професионалният профил  на ас. д-р Мариан Делчев не би бил пълен, ако не се 

подчертае, че той е авторитетен и утвърден преподавател с научен стил, отличаващ се с 

прецизност, достъпност, четивност, което се доказва от направената справка за цитирания, 

както и от приносите, които има в разработването на авторски програми по различни 

дисциплини – „Природна география на България“, „Разработване и дизайн на електронни 

тестове“, „Технология и методика на разработването и прилагането на дидактически 

тестове в обучението“, „Учебните екскурзии в началното училище“. 

 

                                                Заключение.  

Анализът на цялостната научна и академична активност на ас. д-р Мариан Георгиев 

Делчев, изведените научни приноси, преподавателска дейност, проектна и научно-

експертна работа ми дават основание убедено да подкрепя кандидатурата му за доцент в 

ТрУ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 

1.2. Педагогика, научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика (основи на 

природните и обществените дисциплини в началната училищна степен)“. 

 

28.07.2020                                                        Член на научното жури:...................... 

Стара Загора                                                  /доц. д-р Стефка Иванова Динчийска/ 

 

 



STATEMENT 

 

regarding the competitive procedure for holding the academic position “Associate 

Professor” in the field of higher education 1. Pedagogical studies,  professional area 1.2. 

Pedagogy, scientific specialty “Theory of upbringing and didactics (basics of natural and social 

disciplines in primary school level)”, announced in the State Gazette - no. 36 / 14 04 2020 

 

 

Data for the competition and candidate 

 

In the competitive procedure for associate professor, announced by the Thracian 

University by decision and recommendation of the Faculty council of the Faculty of pedagogy 

for the needs of the department of “Preschool and primary school pedagogy”, the only candidate 

is Assistant Professor PhD Marian Georgiev Delchev. 

The presented set of documents and materials contains precisely organized information and 

fully complies with the RASRB, the Regulations for its implementation and the Regulations for 

the terms and conditions for acquiring scientific degrees and holding academic positions in the 

Thracian University. 

The volume and content of the submitted documentation prove that the candidate has 

experience in multidimensional academic activities: teaching, research, publishing, design, 

methodologically-creative. 

 

 

Description and analysis of the publications submitted for the competition 
 

For participation in the competition the candidate has submitted: 

- Abstract/Self-assessment paper; 

- Monographs (independent and co-authored) – 3 pcs. 

- Publications in specialised editions – 13 pcs. 

- Textbooks – 1 pc. 

- Study guide – 1 pc. 

So far the listed publications haven’t been subject to assessment in other competitions. 

 

The perimeter of Delchev's professional interests shows sensitivity to topics with 

permanent relevance, innovation, practical use, which can be grouped into five areas: 

Methodology and technology of pedagogical research; Teachers' digital competencies; 

Development of professional and key competencies; Multiculturalism and education; Project 

work in education. 

 

In the strand of Methodology and technology of pedagogical research, the author has 

succeeded in convincingly stating his own understanding of theoretical and substantive 

construction of tools for pedagogical diagnosis of knowledge, skills, competencies in education, 

derived on the basis of independent experimental research, which gives specific author's input 

and character to his publications. 

 

In the strand of Digital competences of teachers, Delchev covers serious deficits related to 



the formation of professional competencies in students and teachers for the application of ICT in 

diagnostic procedures through the use of classical and mixed forms of education. The 

development and use of electronic didactic tests is a procedure that requires specific skills and is 

a key factor for the academic training of students and preparation for their successful 

professional realization. Research correctness has been shown in the experimental activity, 

thanks to which the dependencies, advantages and disadvantages of the two forms have been 

deduced through a comparative analysis, which is especially relevant in the modern, 

complicated, didactic circumstances. Adjacent in this strand publications are useful for 

pedagogical practice because they suggest ideas for enriching the didactic space, offer  

opportunities for stimulating the pedagogical creativity of future and current teachers. 

 

In the strand of Development of professional and key competencies the emphasis is placed 

on specific subject-methodical professional competencies of the students from the pedagogical 

specialties. The expansion of pedagogical competencies is aimed at cartographic literacy, its 

essence, levels and evolution. The development and use of mental maps is an innovation in the 

field of didactics and contributes to increasing the interest and motivation of students. 

 

In the strand of Multiculturalism and Education, a successful scientific-conceptual attempt 

has been made to define and differentiative representation of the multilayered structure of the 

phenomenon of “multiculturalism”. The value of the theoretical-empirical research consists in 

the study of the tolerant attitudes of the students, which are essential for their future professional 

realization in multicultural conditions. 

 

In the strand of Project work in education reflects the experience of Assoc. Prof. PhD. 

Delchev from his participation in a number of international, national and university projects. 

 

This issue is in the focus of the author's scientific interests from long-term participation in 

various forums: projects, conferences, seminars, in which he promotes good pedagogical 

practices. 

 

The overall summary of the scientific production of Assistant Professor PhD. Marian 

Delchev points to the following conclusions: 

 

1.The presence of the candidate in the academic and pedagogical structures and 

specifically in the field of natural and social disciplines in the primary school level as a teacher 

and research scientist is indisputable, his activity is marked by innovation and creative 

pragmatism. 

 

2. The scientific research activity and production of the candidate are characterized by 

correctness and academic responsibility regarding research procedures and interpretations of 

empirical results, they make a significant contribution to pedagogical theory and practice. 

 

3. The scientific interests, activities and products of the candidate have integrative 

character, reflecting the diversity of pedagogical realities and perspectives.  

 

4. The methodical studies are the result of many years of experimental activity which 



makes them meaningful, multifunctional and useful for all participants in the academic and 

pedagogical field: scientists, teachers, school and university students.  

 

The professional profile of Assistant Professor PhD. Marian Delchev would not be 

complete if it is not emphasized that he is an authoritative and established lecturer with a 

scientific style, characterized by precision, accessibility, readability, which is evidenced by the 

reference to the citations, as well as from the contributions he has in the development of 

authorship programs in various disciplines - “Natural Geography of Bulgaria”, “Development 

and design of electronic tests”, “Technology and methodology of development and application of 

didactic tests in education”, “Educational trips in primary school”. 

 

 

                                                Conclusion.  
 

The analysis of the overall scientific and academic activity of Assistant Professor PhD. 

Marian Georgiev Delchev, the derived scientific contributions, teaching, project and scientific-

expert work give me the grounds to confidently support his candidacy for associate professor at 

Thracian University in the field of higher education 1. Pedagogical sciences, professional field 

1.2. Pedagogy, scientific specialty “Theory of education and didactics (basics of natural and 

social disciplines in primary school level)”. 

 

 

28.07.2020                         Member of the scientific jury:............... 

Stara Zagora                              /Assoc. Prof. Stefka Dinchiyska, Ph.D/ 

 

 

 

 


