
1 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

От проф. д-р Пенка Костова Тодорова 

На трудовете на ас. д-р Венета Косева Узунова – участник в 

конкурс  за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

Област на висше образование 1. Педагогически науки 

Професионално направление 1.2. Педагогика 

Теория на възпитанието и дидактика /социално-емоционално учене/ 

За нуждите на Департамент за информация и педагогическа 

квалификация на учителите 

Публикуван в Държавен вестник, бр.61 / 10.07.2020 г. 

 

 

 

Със заповед № 1800/17.07.2020 г. на Ректора на Тракийския 

университет – гр. Стара Загора съм определена за член на научното жури 

за осигуряване на процедура по конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ с единствен кандидат – ас. д-р  Венета Косева Узунова. 

 

1. Кратки биографични данни за кандидата  

 

Венета Косева Узунова е родена на 19.03.1973 г. в гр. Ст. Загора.  

Средно специално образование получава в ГПЧЕ „Ромен Ролан” гр. Ст. 

Загора. Завършила е с отличие ОКС магистър във Факултет по педагогика 

на СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Педагогика, специализация 

Социална педагогика и Управление на образованието. С отличие завършва 

и ОКС магистър по психология във ВТУ „Св. Кирил и Методий”. ОКС 

Магистър, специалност Консултант по кариерно развитие  в РУ „А. 

Кънчев”  завършва също с отличие. През 2018 г.  получава ОНС „доктор“ 

по Теория на възпитанието и дидактика в Педагогически факултет на 

Тракийски университет град Стара Загора.  

Участничката в конкурса е завършила допълнителни широк спектър 

квалификационни курсове, сертифицирани курсове,  онлайн обучения, 

практически семинари в България и чужбина. Придобила е богата и 

разностранна научна и професионална квалификация, релевантни на 

тематиката на конкурса за доцент. Трудовият й стаж е педагогически 

съветник, обществен възпитател, експерт, координатор и обучител по 

различни проекти, кейс-мениджър, консултант, хоноруван преподавател. 

От 2016 г. до сега работи като асистент по Теория на възпитанието и 

дидактика в Тракийски университет – Департамент за информация и 

педагогическа квалификация на учителите /ДИПКУ/ Ст. Загора.  
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2. Общо описание на представените материали и 

характеристика на научно изследователската и научно-

приложната дейност на кандидата  

 

Представените материали на електронен носител включват всички 

необходими документи. Венета Косева Узунова участва в конкурса за 

доцент с общ брой публикации – 28, от които 14 самостоятелни 

публикации. В списъка са включени 2 самостоятелни монографии и 1 в 

съавторство, 1 статия в реферирано и индексирано издание в съавторство,  

20 статии и доклади в издания с научно рецензиране, от които 8 

самостоятелни, 4 учебни пособия.  Кандидатът в конкурса за доцент 

представя достатъчен по обем списък  с научни трудове от почти всички 

педагогически жанрове. От справката за научната продукция се вижда, че 

тя покрива и надвишава изисквания минимум за наукометрични 

показатели за доцент за направление, заложени в ЗРАСРБ и Правилника на 

Тракийския университет Стара Загора. 

  Представените научни трудове от Венета Косева Узунова в конкурса 

за „доцент“ могат да се разделят условно в три основни научни и 

научно–приложни области:  

А. В областта на социално-емоционалната интелигентност и 

социално-емоционалното учене в педагогическата теория и практика – две 

монографии, девет статии и доклади в научни списания и сборници, две 

учебни пособия на компакт дискове.  

Б. В областта на семейната педагогика и взаимодействието между 

училището и семейството в контекста на тяхното позитивиране чрез 

повишаване на социално-емоционалната интелигентност и прилагане на 

социално-емоционалното учене – автореферат, една самостоятелна глава 

от монография и дванадесет статии и доклади в научни списания и 

сборници. 

В. В областта на квалификацията на учителите по отношение на 

личностното и професионалното им развитие и при разработване и 

реализиране на програми по учебни дисциплини и краткосрочни 

квалификационни курсове за педагогически специалисти – четири учебни 

програми  

Монографията Социално-емоционално учене. Теоретични и 

приложни аспекти, издадена през 2020 г. от ИК „Кота”, Ст. Загора, има 

качества на хабилитационен труд.   

Монографията на Венета Косева Узунова като научно-

изследователски продукт има интегративен характер. Авторката 

разработва проблема за социално-емоционалното учене творчески  

интердисциплинарно от научните позиции на психологията и педагогиката 

и умело ги свързва с образователната практика. 
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В монографията се изследват предпоставките и теоретичните 

основания за възникването, еволюцията и развитието на идеята  за 

социално-емоционално учене, което кореспондира с компетентностния 

подход. Авторката правилно изхожда от презумцията, че чрез обучението, 

възпитанието и социализацията е необходимо да се отговори на глобалната 

промяна и че социално-емоционалното учене е предназначено да развива 

личностните компетентности на учениците, да повишава социалната им 

осъзнатост, да подобрява качеството на взаимоотношенията в училището, 

в семейството, в обществото.  

Монографичният труд има прецизирана структура  и включва четири 

глави. Дизайнът на научния продукт съдържа логически взаимно свързани 

части. Теоретичната рамка на изследването е представена в първа и втора 

глава на труда.  

В първа глава се изясняват теоретичните основания на социално-

емоционалното учене. От гледна точка на педагогиката и психологията се 

приема ученето като процес и дейност, анализират се теории за социалното 

учене, за социализацията на личността, екосистемният подход към 

социализацията и социално-емоционалната интелигентност. 

Във втора глава авторката детайлизира, анализира и осмисля   

научните схващания за същността на социално-емоционалното учене, 

представя различни интерпретации на понятието и различни структури на 

модели за прилагането му. Въз основа на коректно проучване на 

специализирана литература и на чуждестранен опит Венета Узунова прави 

сравнителен анализ, извежда основни доказателства за ефективността на 

социално-емоционалното учене, очертава перспективи и 

предизвикателства. 

Трета глава е посветена на социално-емоционалното учене в 

българското училище, като се проявява логичност при обвързване на 

теоретичните и приложните аспекти.  Проучени са научни и нормативни 

предпоставки за прилагане на социално-емоционалното учене в 

българската образователна среда. Описани са актуални проекти за 

социално-емоционалното образование, които се свързват с идеята за 

приобщаващи училища и просоциални ценности, за емпатични и 

подкрепящи учители, за коучинг подход, за прилагане принципите на 

индивидуалната психология за изграждане на позитивна образователна 

среда. 

Венета Узунова поставя акцент на взаимодействието „училище-

родители” като условие за постигане на ефективност на социално-

емоционалното учене. Представена е концепция, разработен и приложен 

рефлексивно-диалогичен модел за социално-емоционалното учене на 12-14 

годишни ученици и родителите им с подкрепата на училището, като се 

отчита, че това е сензитивен период за развитие и формиране на социални 

и емоционални умения. 
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В четвърта глава авторката представя методиката на модела за 

социално-емоционално учене, насочен към позитивиране на 

взаимодействията – цел, организация, форми, методи, средства.  

Методическите разработки може да имат практическа значимост и 

приложимост  за педагогически съветници, училищни психолози, класни 

ръководители.     

На базата на проведено дисертационно изследване в периода 2016 -

2017 г. и защитен дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор” е 

публикувана книгата Педагогически проекции на емоционалната 

интелигентност, издадена през 2019 година, УИ на ТрУ Ст. Загора.  

В нея авторката идентифицира  педагогическите проекции на 

емоционалната интелигентност, маркерите й, пресечните им точки, 

възможностите за формирането й в средна училищна възраст в 

семейството и училището. Изложението на проблематиката в книгата 

следва логически издържана смислова цялостност. 

 В първа глава се изясняват теоретическите основи на изследването. 

Авторката проявява изследователска компетентност и прецизност, като 

прави научна и коректна интерпретация на хронологията и еволюцията на 

основните понятия, свързани с темата – социализация, социална 

интелигентност и емоционална интелигентност, за да достигне до 

актуалната концепция за емоционалната интелигентност  като основна и 

необходима характеристика на съвременната личност. Като очертава 

психолого - педагогическите особености и социалната ситуация на 

средната училищна възраст, Венета Узунова представя синтезирани 

модели на емоционалната интелигентност, педагогически опит за 

повишаване на емоционалната интелигентност на 12-14 годишни ученици 

и родителите им с подкрепата на училището. 

Втора глава представя дизайна на изследването -адекватна методика 

и параметри, изследователския инструментариум, организацията и 

провеждането на изследването. В трета глава се представя анализът на 

резултатите от изследването по формулираните критерии и показатели, 

правят се анализи и изводи.  

Адмирирам интерпретациите на Венета Узунова на концепциите за 

социално-емоционалната интелигентност и социално-емоционалното 

учене, представени в двете книги. Те са иновативни, показват актуална  

теоретическа ориентираност в съвременните психолого-педагогически 

идеи и тенденции и са ценни и полезни в педагогическата практика за 

позитивиране на взаимодействията „ученици-родители-учители”. 

Статиите и студиите на Венета Косева Узунова в български и 

чуждестранни научни издания  доразвиват и допълват монографичните й 

разработки и са релативни на темата на конкурса. Те са естествено и 

логично свързани с изследователските й търсения в сферата на социално-

емоционалната интелигентност, социално-емоционалното учене, 
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емоционалното състояние на детето в семейството, връзката между 

интелекта, тревожността на децата и училищната адаптация, прилагането 

на  индивидуалния подход за предотвратяване на дискриминационните 

практики.  

Предлагат се педагогически иновации, нова визия и нови подходи  в 

обучението и квалификацията на учителите в България. На основата на 

изследвания на практическия опит в квалификацията на учителите в 

различните образователни етапи, на отношението им към квалификациите 

и педагогическите иновации е разработен и се предлага  модел за 

квалификация.  

Кандидатката показва последователност, актуалност,  задълбоченост 

и компетентност в интерпретираната проблематика. С научна прецизност 

изяснява актуални психологически и педагогически проблеми, свързани с 

обучението, квалификацията, позитивирането на взаимоотношенията  в 

образователната среда. Научната продукция на Венета Узунова представя 

оригинални теоретични, практико-приложни и методически идеи, умение 

да се изследват, анализират и обобщават резултатите и се предлагат 

решения на проблемите.   

 

3. Научни приноси 

 

Подкрепям убедено представените обстойно и обосновано от 

кандидатката приносни моменти на публикациите според обособените 

направления в два аспекта – теоретичен и практико-приложен.  

Основните теоретични и практико-приложни приноси на ас. д-р 

Венета Косева Узунова в трите посочени направления могат да се обобщят 

и оценят по следния начин:  

А. В областта на социално-емоционалната интелигентност и 

социално-емоционалното учене в педагогическата теория и практика 

1. Направен е задълбочен теоретичен анализ на съвременните 

аспекти на социализацията, социално-емоционалната интелигентност и 

социално-емоционалното учене, проследени са генезисът и развитието на 

идеята за социално-емоционалната интелигентност и връзките й с 

формирането на социални интереси у учениците. 

2. Проучени и систематизирани са теоретични конструкти и 

ефективни програми и добри практики за развитие на социално-

емоционалната интелигентност на ученици и родители в училищна среда. 

3.  Анализирани са основни съдържателни аспекти, модели и опит на 

социално-емоционално учене в образователното пространство.  

4. Операционализирани са основните изследвани понятия социално-

емоционална интелигентност и социално-емоционално учене, като логично 

се свързват с изграждането на позитивни взаимодействия в съвременното 

семейство. Разработени са конкретни техники. 
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5. Изведени са маркерите на социално-емоционалната 

интелигентност за формирането й в учебната среда на 12-14 годишните 

ученици и са установени корелациите между тях. 

6. Разработен и апробиран е модел за формиране и развитие на 

просоциално поведение, социално-емоционално учене и социално-

емоционална компетентност в училищната общност. 

Б. В областта на семейната педагогика и взаимодействието между 

училището и семейството в контекста на тяхното позитивиране чрез 

повишаване на социално-емоционалната интелигентност и прилагане на 

социално-емоционалното учене 

1. Направена  е оригинална научна интерпретация на теоретичната 

концепция за приложение на  социално-емоционалната интелигентност в 

педагогическата практика в посока позитивиране на взаимодействията 

„родители-деца” с подкрепата на училището. 

2. В контекста на социално-емоционалната интелигентност е 

анализирана социалната ситуация в средната училищна възраст, 

динамиката на взаимоотношенията и конфликтите „деца-родители”.  

3. Компетентният обзор на съвременните научни и образователни 

парадигми за позитивиране на взаимодействията е полезна на 

педагогическата и на родителската практика. 

4. Практико-приложна значимост има разработеният и апробиран 

рефлексивно-диалогичен модел за повишаване на социално-емоционалната 

интелигентност на ученици и родители и стимулиране на позитивните 

взаимодействия. 

5. Представените концепция и технология на модел за формиране на 

социално-емоционалната интелигентност на 12-14 годишни ученици и 

родителите им, методическите разработки и организираните дейности с 

ученици и родители, емпиричното диагностициране на връзки, 

зависимости и нагласи позитивират взаимоотношенията. Приложеният 

инструментариум за емпирично диагностициране на маркерите за 

социално-емоционална интелигентност на 12-14 годишните ученици и 

родителите им очертават възможности за педагогически интервенции.  

В. В областта на квалификацията на учителите по отношение на 

личностното и професионалното им развитие  

Разработени и реализирани от кандидата са четири учебни програми 

по учебни дисциплини и краткосрочни квалификационни курсове за 

педагогически специалисти:  

1. Социално-емоционална интелигентност и гражданско 

образование; 

2. Иновативност и креативност. Приложение на интерактивни 

методи; 

3. Коучинг подход в образованието; 
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4. Мениджмънт на ученическия клас.  

Кандидатът е представил справка за 10 цитирания в монографии и 

колективни трудове в педагогически списания и международни 

конференции и конгреси.  

 

5. Минимални национални изисквания за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ в Област 1. Педагогически 

науки, Професионално направление 1.2. Педагогика Теория 

на възпитанието и дидактика /социално-емоционално учене/ 

 

Представената справка ми дава основание да потвърдя, че ас. д-р 

Венета Косева Узунова покрива националните изисквания за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ в Област 1. Педагогически науки, 

Професионално направление 1.2. Теория на възпитанието и дидактика 

/социално-емоционално учене/ за нуждите на ДИПКУ. 

  

6. Критични забележки и препоръки  

 

Научната продукция, предоставена за участие в конкурса, не 

съдържа съществени слабости, които да омаловажат нейните достойнства. 

Препоръчвам на авторката да продължи и задълбочи изследванията 

си върху социално-емоционалната интелигентност на учителите, като 

имам предвид възможностите за контакти с учители в различни 

образователни етапи и от различни региони в Департамента за информация 

и педагогическа квалификация на учителите.  

 

7. Учебно-преподавателска дейност  

 

Ас. д-р  Венета Косева Узунова води лекции, упражнения, семинари  

на учители и студенти по дисциплини, отговарящи на професионалната й 

квалификация и свързани с тематиката на конкурса за доцент.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Моята оценка за заемане на обявената по конкурса академична 

длъжност „доцент“ от Венета Косева Узунова е положителна. 

Постигнатите научно-приложни резултати ми дават основание да 

препоръчам на уважаемото Научно жури да даде положителна оценка на 

кандидатурата и да предложи на Факултетния съвет на Педагогическия 

факултет на Тракийския университет да избере кандидата  ас. д-р Венета 

Косева Узунова за „доцент“ в Тракийския университет в област на 

висшето образование: 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Теория на възпитанието и дидактика /социално-
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емоционално учене/ за нуждите на Департамент за информация и 

педагогическа квалификация на учителите град Стара Загора. 

 

 

 

10.10. 2020 г.                                        Рецензент: .................................                                                      

                                                                            /проф. д-р П. Костова/   
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Review 

  

From Prof . Penka Kostova Todorova, PhD 

for Assistant Dr. Veneta Koseva Uzunova, candidate 

for the academic position "Associate Professor" 

Higher Education Area 1. Pedagogical Sciences 

Professional direction 1.2. Education 

Theory of education and didactics /socio-emotional learning/ 

For the needs of the Department for Information and Pedagogical 

Qualification of Teachers 

Published in the State Gazette, issue 61 / 10.07.2020 

  

  
  

By order No 1800/17.07.2020 of the Rector of the Thracian University – 

Stara Zagora, I am appointed a member of the scientific jury to provide a 

competition procedure for the academic position "Associate Professor" with a 

single candidate – Dr. Veneta Koseva Uzunova. 

  

1. Short biographical data on the applicant  

  

Veneta Koseva Uzunova was born on March 19, 1973 in St. Zagora. 

Kliment Ohridski", specialty Pedagogy, specialization Social Pedagogy and 

Management of Education. With distinction he also graduated with a Master's 

degree in Psychology from St. Constantine and Helena University of Sofia. 

Cyril and Methodius". ACs Master, specialty Consultant in Career Development 

at "A. Kanchev" University, also graduated with honors. In 2018 she received an 

ONS "Doctor" in Theory of Education and Didactics at the Faculty of 

Pedagogical Sciences of the Thracian University of Stara Zagora.  

The participant in the competition has completed an additional wide range 

of qualification courses, certified courses, online trainings, practical seminars in 

Bulgaria and abroad. She has acquired a rich and diverse scientific and 

professional qualification, relevant to the topic of the competition for associate 

professor. Her work experience is a pedagogical adviser, a public educator, an 

expert, a coordinator and a trainer for various projects, a case manager, a 

consultant, a head teacher. Since 2016 he has been working as an assistant 

professor of Theory of Education and Didactics at the Thracian University – 

Department of Information and Pedagogical Qualification of Teachers (DIPCU) 

St. Zagora.  

  

2. General description of the materials submitted and characteristic 

of the applicant's research and scientific application  
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The materials submitted in electronic form include all necessary 

documents. Veneta Koseva Uzunova participated in the competition for 

associate professor with a total number of publications – 28, of which 14 

independent publications. The list includes 2 independent monographs and 1 in 

co-authorship, 1 article in a referenced and indexed edition in co-authorship, 20 

articles and reports in scientific review editions, of which 8 independent, 4 

teaching tools. The candidate in the competition for associate professor presents 

a sufficient list of scientific works from almost all pedagogical genres. It is clear 

from the report on scientific production that it covers and exceeds the required 

minimum for science indicators for an associate professor of direction, set out in 

the ZRASRB and the Regulations of the Thracian University of Stara Zagora. 

            The scientific works presented by Veneta Koseva Uzunova in the 

competition for "Associate Professor" can be conditionally divided into three 

main scientific and applied fields: 

A. In the field of socio-emotional intelligence and socio-emotional 

learning in pedagogical theory and practice – two monographs, nine articles and 

reports in scientific journals and collections, two teaching aids on CDs.  

B. In the field of family pedagogy and the interaction between the school 

and the family in the context of their positivity by increasing socio-emotional 

intelligence and applying socio-emotional learning – author's, one independent 

chapter of monograph and twelve articles and reports in scientific journals and 

collections. 

C. In the field of teacher qualification in terms of personal and 

professional development and in developing and implementing programs in 

subjects and short-term qualification courses for pedagogical specialists – four 

curricula  

The monograph Socio-Emotional Learning. Theoretical andApplied 

Aspects, published in 2020 by Cota IC, S. Zagora, has the qualities of 

habilitation work. 

The monograph of Veneta Koseva Uzunova as a research product is 

integrative in nature. The author develops the problem of socio-emotional 

learning creatively interdisciplinary from the scientific positions of psychology 

and pedagogy and skillfully connects them with educational practice. 

The monograph explores the prerequisites and theoretical grounds for the 

emergence, evolution and development of the idea of socio-emotional learning, 

which corresponds to the competence approach. The author correctly proceeds 

from the assumption that through training, education and socialization it is 

necessary to respond to global change and that socio-emotional learning is 

designed to develop the personal competences of students, to increase their 

social awareness, to improve the quality of relationships in the school, in the 

family, in society.  

Monographic work has a precise structure and includes four chapters. The 

design of the scientific product contains logically interconnected parts. The 
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theoretical framework of the study is presented in the first and second chapters 

of labour.  

Chapter 1 clarifies the theoretical grounds of socio-emotional learning. 

From the point of view of pedagogy and psychology, learning is accepted as a 

process and activity, theories about social learning, the socialization of 

personality, the ecosystem approach to socialization and socio-emotional 

intelligence are analyzed. 

In chapter two, the author details, analyzes and understands the scientific 

concepts of the essence of socio-emotional learning, presents different 

interpretations of the concept and different structures of models for its 

implementation. Based on a correct study of specialized literature and foreign 

experience Veneta Uzunova makes a comparative analysis, brings out basic 

evidence of the effectiveness of socio-emotional learning, outlines perspectives 

and challenges. 

Chapter 3 is dedicated to socio-emotional learning in the Bulgarian 

school, showing logic in tying the theoretical and applied aspects. 

Veneta Uzunova puts a "school-parents" interaction as a condition for 

achieving the effectiveness of socio-emotional learning. 

In chapter four, the author presents the methodology of the model for 

socio-emotional learning aimed at positive interactions – goal, organization, 

forms, methods, means. Methodological developments may have practical 

significance and applicability for pedagogical counselors, school psychologists, 

class leaders.  

On the basis of a dissertation in the period 2016 -2017 and a protected 

dissertation work for the award of the ONS "Doctor" the book Pedagogical 

Projections of Emotional Intelligence, published in 2019, IM of TST. Zagora.  

In it, the author identifies the pedagogical projections of emotional 

intelligence, its markers, their intersections, the possibilities for its formation in 

middle school age in the family and school. The presentation of the problems in 

the book follows a logically enduring thoughtfulness. 

Chapter one clarifies the theoretical foundations of the study. The author 

exhibits research competence and precision by making a scientific and correct 

interpretation of the chronology and evolution of the main concepts related to 

the topic – socialization, social intelligence and emotional intelligence in order 

to reach the current concept of emotional intelligence as the main and necessary 

characteristic of the modern personality. Outlining the psychological - 

pedagogical peculiarities and social situation of middle school age, Veneta 

Uzunova presents synthesized models of emotional intelligence, pedagogical 

experience to increase the emotional intelligence of 12-14 year old students and 

their parents with the support of the school. 

Chapter 2 presents the design of the study - adequate methodology and 

parameters, the research toolkit, the organization and conduct of the study. 
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Chapter three presents the analysis of the results of the study according to the 

criteria and indicators formulated, analyses and conclusions shall be drawn.  

I am admiring Veneta Uzunova's interpretations of the concepts of socio-

emotional intelligence and socio-emotional learning presented in both books. 

They are innovative, show up-to-date theoretical orientation in modern 

psychological-pedagogical ideas and trends and are valuable and useful in 

pedagogical practice for positive interactions "student-parent-teachers". 

Veneta Koseva Uzunova's articles and studies in Bulgarian and foreign 

scientific publications further develop and complement her monograph works 

and are relativetic to the theme of the competition. 

Pedagogical innovations, new vision and new approaches in the training 

and qualification of teachers in Bulgaria are offered. Based on research on the 

practical experience in the qualification of teachers in different educational 

stages, their attitude to qualifications and pedagogical innovations has been 

developed and a model for qualification is proposed.  

The candidate shows consistency, relevance, depth and competence in the 

interpreted issue. With scientific precision clarifies current psychological and 

pedagogical problems related to training, qualification, positivity of 

relationships in the educational environment. Veneta Uzunova's scientific 

production presents original theoretical, practical and applied and 

methodological ideas, a skill to study, analyze and summarize the results and 

offer solutions to problems.  

  

3. Scientific contributions  

  
I strongly support the contributions presented in detail and justified by the 

candidate to the publications according to the distinct strands in two aspects – 

theoretical and practical-applied.  

The main theoretical and practical and applied contributions of ace. 

Dr. Veneta Koseva Uzunova in the three specified directions can be summarized 

and evaluated as follows:  

A. In the field of socio-emotional intelligence and socio-emotional 

learning in pedagogical theory and practice 

1. An in-depth theoretical analysis of the modern aspects of socialization, 

socio-emotional intelligence and socio-emotional learning has been carried out, 

the genesis and development of the idea of socio-emotional intelligence and its 

links with the formation of social interests in the students have been followed. 

2. Theoretical constructs and effective programs and good practices for 

the development of the socio-emotional intelligence of students and parents in a 

school environment have been studied and systematized. 

3. Main meaningful aspects, patterns and experiences of socio-emotional 

learning in the educational space have been analysed.  
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4. The main concepts of socio-emotional intelligence and socio-emotional 

learning are foreseen, logically associated with the building of positive 

interactions in the modern family. Specific techniques have been developed. 

5. The markers of socio-emotional intelligence for its formation in the 

learning environment of 12-14 year old students have been derived and the 

correlations between them have been established. 

6. A model for the formation and development of prosocial behavior, 

socio-emotional learning and socio-emotional competence in the school 

community has been developed and approbated. 

B. In the field of family pedagogy and the interaction between the school 

and the family in the context of their positivity by increasing socio-emotional 

intelligence and applying socio-emotional learning 

1. An original scientific interpretation of the theoretical concept of 

application of socio-emotional intelligence in pedagogical practice was made in 

the direction of positivity of the "parents-children" interactions with the support 

of the school. 

2. In the context of socio-emotional intelligence, the social situation in 

middle school age, relationship dynamics and child-parent conflicts is analysed.  

3. The competent overview of modern scientific and educational 

paradigms for positive interactions shall be useful for pedagogical and parental 

practice. 

4. Practical and applied importance is the developed and approbated 

reflexive-dialogue model for increasing the socio-emotional intelligence of 

students and parents and stimulating positive interactions. 

5. The presented concept and technology of a model for the formation of 

the socio-emotional intelligence of 12-14 year old students and their parents, 

methodological developments and organized activities with students and 

parents, empirical diagnosis of relationships, dependencies and attitudes 

positively positive relationships. The application toolkit for empirical diagnosis 

of the markers of socio-emotional intelligence of 12-14 year old students and 

their parents outlines opportunities for pedagogical interventions.  

C. In the field of teacher qualifications in terms of personal and 

professional development  

Developed and implemented by the applicant are four curricula in subjects 

and short-term qualification courses for pedagogical specialists:  

1. Socio-emotional intelligence and civic education; 

2. Innovation and creativity. Application of interactive methods; 

3. Coaching approach in education; 

4. Management of the student class. 

The candidate has submitted a reference to 10 citations in monographs 

and collective works in pedagogical magazines and international conferences 

and congresses.  
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5. Minimum national requirements for taking up the academic 

position "Associate Professor" in District 1. Pedagogical Sciences, 

Vocational Department 1.2. Pedagogy Theory of Education and 

Didactics /socio-emotional learning/  

  
The report submitted gives me reason to confirm that Assistant Dr. Veneta 

Koseva Uzunova covers the national requirements for the academic position 

"Associate Professor" in District 1. Pedagogical Sciences, Vocational 

Department 1.2. Theory of education and didactics /socio-emotional learning/ 

for the needs of DIPCU. 

  

6. Critical remarks and recommendations  
  

The scientific output provided for participation in the competition does 

not contain significant weaknesses that diminish its merits. 

I recommend that the author continue and deepen her research on the 

socio-emotional intelligence of teachers, taking into account the opportunities to 

contact teachers in different educational stages and from different regions in the 

Department of Information and Pedagogical Qualification of Teachers.  

  

7. Teaching activity  
  

Assistant Dr. Veneta Koseva Uzunova leads lectures, exercises, seminars 

of teachers and students in disciplines corresponding to her professional 

qualification and related to the theme of the competition for associate professor.  

  

Conclusion  
  

My assessment of the academic position "Associate Professor" announced 

by Veneta Koseva Uzunova is positive. The achieved scientific and applied 

results give me reasons to recommend to the esteemed Scientific Jury to give a 

positive assessment of the application and to propose to the Faculty Council of 

the Faculty of Pedagogical Faculty of the Thracian University to choose the 

candidate Assistant Dr. Veneta Koseva Uzunova as "Associate Professor" at the 

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

professional direction 1.2. Theory of education and didactics /socio-emotional 

learning/ for the needs of the Department of Information and Pedagogical 

Qualification of teachers in Stara Zagora. 

  

  

10.10. 2020                                                        Reviewer:  

                                                                           Prof. P. Kostova, PhD   


