
Р Е Ц Е Н З И Я 

по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” 

в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – 

социално-емоционално учене) 

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите. Конкурсът е 

обявен в Държавен вестник, бр. 61 от 10.07.2020 г. 

 

Кандидат в конкурса: ас. д-р Венета Косева Узунова – преподавател по Теория на 

възпитанието и дидактика в Тракийски университет – Департамент за информация и 

повишаване квалификацията на учителите /ДИПКУ/ Ст. Загора  

Изготвил рецензията: проф. д-р Даниела Христова Тасевска, Философски 

факултет, катедра „Психология“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

 

1. Данни за конкурса 

За нуждите на Департамент за информация и повишаване квалификацията на 

учителите е обявен конкурс за доцент в професионално направление 1.2. Педагогика 

(Теория на възпитанието и дидактика – социално-емоционално учене), публикуван в 

Държавен вестник, бр.61/ 10.07.2020 г.  В него единствен кандидат е ас. д-р Венета Косева 

Узунова.  

След преглед на документацията констатирам, че няма допуснати нарушения в 

процедурата по конкурса, като са изпълнени условията на Закона за развитието на 

академичния състав в Р. България, Правилника за прилагане на Закона за развитието на 

академичния състав в Р. България и Правилника за условията и реда за заемане на 

академични длъжности във Тракийски университет Стара Загора, включително и 

необходимите наукометрични изисквания. Общ брой точки от групите показатели А, В, Г, 

Д, Е и Ж е 638, 891. Видно от приложената справка, приемам, че конкурсната процедура е 

обезпечена с необходимата академична натовареност.  

 

2. Данни за кандидата 

Ас. д-р 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. Дипломирала се е с 

                                                 
1 Забележка: Справка Минимални изисквания. Приложение 8.4.  

 



отличие в ОКС-магистър по специалност Педагогика, специализация Социална педагогика 

и Управление на образованието във Факултет по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. 

Малко по-късно с отличие завършва и ОКС-магистър по психология във ВТУ „Св. Кирил и 

Методий”. Има придобита и трета квалификационна магистърска степен, от специалност 

Консултант по кариерно развитие в РУ „А. Кънчев“, която също завършва с отличен успех.  

През 2018 г. Венета Косева Узунова защитава дисертация и въз основа на това й е 

присъдена ОНС- „доктор“ по Теория на възпитанието и дидактика в Педагогически 

факултет на Тракийски университет град Стара Загора.  

Прави добро впечатление, че участничката в конкурса се е обучавала в допълнителни 

квалификационни курсове, сертифицирани курсове, онлайн обучения, практически 

семинари в България и чужбина. Придобитите компетентности определям като надежден 

фактор за нейната задълбочена и многостранна професионална подготовка, а също и като 

мотивация за целеполагане в научните й търсения, съответни на тематиката на конкурса за 

доцент.  

В годините на професионалното си развитие Венета Косева Узунова преминава през 

длъжностите на педагогически съветник, обществен възпитател, експерт, координатор и 

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

От 2016 г. и понастоящем е асистент по Теория на възпитанието и дидактика в 

Тракийски университет – Департамент за информация и повишаване квалификацията на 

учителите /ДИПКУ/ Ст. Загора.  

Посочените факти и обстоятелства от професионалния път на ас. д-р Венета Узунова 

удостоверяват, че тя е целенасочен учен, активен, модерен и социално ангажиран 

преподавател, логично достигнал етапа за участие в конкурса за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ по социална педагогика. 

Освен това представената справка, съобразно минималните национални изисквания 

за заемане на академичната длъжност ‚доцент‘ е обективира позицията ми, 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. 

 

3. Описание на научните трудове 

Представените за рецензиране научни трудове отговарят на изискванията за 

академична публикация, характеризират се с научност, коректност и четивност. 

Венета Косева Узунова участва в конкурса за доцент с общ брой публикации – 28, от 



които 14 самостоятелни публикации.  

В оценъчен план в рецензията са поставени на фокус следните индикативни 

елементи от предложената документация по конкурса:  

 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 9 

самостоятелни;  

 4 учебни пособия; 

 Девет цитирания; 

 Участия в образователни  проекти и обучения;  

 Научни приноси от теоретичен и практико-приложен характер.   

Научната продукция на ас. д-р Венета Узунова е фокусирана върху специфични 

проблеми от теория на възпитанието и дидактиката, с фокус върху социално-емоционалното 

учене като основа на личностно-ориентираните подходи на работа в съвременната 

образователна среда. Тематичните области на публикационните материали условно са 

обособени в три направления: 

Първо направление: Публикации (2 монографии, 9 статии и доклади в научни 

списания и сборници, 2 учебни пособия) с научна значимост към областта на социално-

емоционалната интелигентност и социално-емоционалното учене в педагогическата теория 

и практика –  

Второ направление: Публикации (автореферат, 1 самостоятелна глава от 

монография и 12 статии и доклади в научни списания и сборници)  с научна значимост към 

областта на семейната педагогика и взаимодействието между училището и семейството 

имащи за фокус повишаване на социално-емоционалната интелигентност и прилагане на 

социално-емоционалното учене.  

Трето направление: Публикации (4 учебни програми) с научна значимост към 

областта на квалификацията на учителите по отношение на личностното и 

професионалното им развитие и към процеса на разработване и реализиране на програми 

по учебни дисциплини и краткосрочни квалификационни курсове за педагогически 

специалисти.   

Монографията „Социално-емоционално учене. Теоретични и приложни аспекти“ е 

издадена през 2020 г. от ИК „Кота”, Ст. Загора и има качества на хабилитационен труд. Като 

научноизследователски продукт тази книга се отличава с интегративен характер и е 

посветена на  задълбочения интерпретативен  анализ на феномена‚ социално-емоционално 



учене‘. В съдържателно отношение монографичното изследване е композирано в четири 

глави, които са логически свързани. В тази книга ас. д-р Узунова прилага творчески 

интердисциплинарния модел на обследване и позовавайки се на научните позиции на 

психологията и педагогиката разкрива предимствата му за съвременната образователната 

практика.  

В монографията ас. д-р Узунова изследва социалните основания и теоретичните 

аргументи за генеалогията и научното разгръщане на концепцията за социално-

емоционалното учене. Обосновано авторката обвързва научният обзор с въвеждането на 

компетентностния подход в учебния процес. Своята презумпция за корелация между 

модела на социално-емоционално учене и съдържателната рамка на компетентностния 

подход д-р Узунова обяснява с необходимостта обучението, възпитанието и 

социализацията да са рефлексивно ответни на пазара на труда и очакването съвременното 

училище да развива индивидуално-личностните компетентности на учениците като 

повишава социалната им осъзнатост и подобрява качеството на взаимоотношенията в 

училището, семейството и обществото.   

Теоретичната рамка на изследването е представена в първа и втора глава на труда. 

В първа глава се анализират теоретичните основания на социално-емоционалното 

учене. От психологопедагогическата перспектива ученето се дефинира като основен тип 

социална активност (процес и дейност). Презентирани са основните теории за социалното 

учене, с акцент върху  екологичният модел към развитието на социално-емоционалната 

интелигентност при индивидуалната социализация.  

Във втора глава авторката прецизира научните схващания за същността на 

социално-емоционалното учене, чрез аналитичното представяне на неговата 

терминологична употреба, както и с обсъждане на   утвърдените в социалната практика 

структурни модели на прилагане. Въз основа на коректен сравнителен анализ и дълбинно 

проучване на специализирана литература по въпроса Венета Узунова успешно привежда, 

основни доказателства за качествените характеристики и ефективността на социално-

емоционалното учене.  

Трета глава е ангажирана с широкоспектърно обследване на практиките на 

социално-емоционалното учене в българското училище. Добре систематизирани са както 

теоретико-научните, така и нормативните предписания за прилагане на социално-

емоционалното учене в българската образователна среда. Презентирани са действащи 

образователни програми, с насоченост към внедряване на социално-емоционалното 

образование. Разкрита е свързаността между механизмите на социално-емоционалното 



учене  с  философията на:  

 приобщаващото образование;  

 формирането на  просоциалните ценности по време на училищната епоха; 

  концепцията за емпатичните  (подкрепящи) учители;  

  коучинг подхода като операнта за прилагане принципите на позитивното 

образование.   

В представения хабилитационен труд ас. д-р Венета Узунова поставя акцент на 

качеството на взаимодействие в релацията „училище – семейство” като условие за 

ефективното прилагане на социално-емоционалното учене. Разработен е 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.   

Логично в четвърта глава авторката представя технологичния дизайн на модела за 

социално-емоционално учене (цел, организация, форми, методи, средства). Организираната 

на приложно равнище методика на модела се отличава с институционална значимост, в 

контекста на образователните дейности, изпълнявани от страна на педагогическите 

съветници, училищните психолози и класните ръководители. 

Книгата „Педагогически проекции на емоционалната интелигентност“ (УИ на ТрУ 

Ст. Загора, 2019 г.), е следствие от реализирано в периода 2016 - 2017 г. дисертационно 

изследване и присъдена на кандидатката Венета Узунова ОНС - „доктор”.  

Съдържателният фокус на научната разработка е обвързан с изясняване на 

комплексната природа на емоционалната интелигентност по посока възможностите за 

формирането й в средна училищна възраст в семейството и училището чрез проследяване 

на педагогическите проекции на емоционалната интелигентност. Представената в книгата 

проблематика е теоретично аргументирана и ориентирана в практически план по отношение 

на концентрирания анализ на проблемите на институционализацията на личността в 

училищна възраст  

Първа глава е посветена на актуализиране на историческите предпоставки и 

изясняване на зависимостите между феномените социализация, социална интелигентност и 

емоционална интелигентност. Избраният подход в изследването на теоретическите основи 

на ресурсите на емоционалната интелигентност в посока формиране на социалната 

идентичност на субекта по време на училищната епоха разкрива не само уменията на ас. д-

р Венета Узунова за анализ на съществуващата социална политика и психологична практика 

по дискутираната тема, но и нейната професионална експертиза да интерпретира 



динамиката и да изведе предпоставите утвърждаващи неделимостта между емоционалната 

интелигентност и ставането на личността. В доказването на тази своя теза авторката 

обоснова пресечните точки между социалната ситуация на средната училищна възраст и 

емоционална уязвимост на Аз-а. В резултат на изведените проблемни 

психологопедагогически закономерности в динамичната трансформация на детето в 

посочения възрастов период, Венета Узунова предлага решение, в което визира  важността 

от наличието на отправна позиция, от страна на образователната институция (подкрепа на 

училището), имащо за средоточие повишаването на емоционалната интелигентност на 12-

14 годишни ученици и и техните родители.  

Втора глава въвежда в емпиричния дизайн на изследването, който е базиран на добре 

обмислена конкретна методика и изследователски инструментариум, а трета глава 

ангажира с обстоен количествен и качествен анализът на получените от изследването 

резултати по формулираните критерии и показатели. Предимство и на това изследване е 

успешният опит на Венета Узунова във верифицирането на модел за успешен 

вътреличностов интегритет и социална адаптираност на подрастващите в условията на 

училищната среда.  

От представените оценки за двата монографични труда на ас. д-р Венета Узунова 

безусловно се разкрива дълбочината на интерпретациите на теоретичните постановки и 

уменията за ре-дефиниране на психологопедагогическите функции на феномените  

‚социално-емоционална интелигентност‘ и ‚социално-емоционално учене‘. Разработените 

от Венета Узунова модели за тяхното внедряване в съвременната образователна среда са 

адекватни на анализираните теоретични доктрини и с иновативен заряд за оптимизиране на 

взаимодействията в релацията ‚училище-семейство‘ и операционализиране в 

педагогическата практика.   

Представените от ас. д-р Венета Узунова статии и студии  са публикувани в 

реферирани и индексирани български и чуждестранни научни издания.  

Извършеният от мен съдържателен преглед на тези научни разработки разкрива 

факта, че всяка една от тях е изследователски целеположена  в стремежа да се окрупнят 

аргументите от монографичните разработки на кандидатката по конкурса и по този начин 

да се привлече вниманието на професионалната общност към проблемите области при 

тристранното педагогическо взаимодействие (ученици-учители-родители).  

Проведените самостойни изследвания покриват изцяло предметната област на 

конкурса и имат за фокус научните интереси и изследователските търсения на ас. д-р Венета 

Узунова в контекста на обзорното проучване на феномените емоционалното състояние на 



детето в семейството, социално-емоционална интелигентност, социално-емоционално 

учене и открояване на важните за социализацията на подрастващите зависимости между 

тревожността на децата, интелекта и училищната адаптация, с оглед ефективността на 

прилагане на индивидуалния подход и редуциране на дискриминационните практики в 

съвременната образователна среда.  

Общото ми впечатление от обзорния прочит на статиите и студиите, включени в 

списъка с научни трудове по конкурса е, че в тях се дефинират и анализират 

психологопедагогическите функции на учителската професия  от позицията на социалната 

ѝ роля на медиатор в системата от човешките взаимоотношения.  

Разкрити са нови концепции и идеи по проблема за професионалната квалификация 

на учители като е анализиран процесът на въвеждане на концепцията за позитивиране 

педагогическото взаимодействие в българската образователна практика на тази основа са 

идентифицирани предизвикателствата и възможностите на ефективната комуникация 

между субектите в образователната среда, както и са  очертани професионалните граници 

на етичните взаимодействия в образователната среда.  

Изследваните статии и студии са отново с теоретико-практическа насоченост, като в 

тях логично и аргументирано са дефинирани основните подходи, средства и методи за 

психологопедагогическо повлияване за превенция на възможни педагогически проблеми. 

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.  

 

4. Научни приноси  

1. Чрез теоретичен анализ се обследвани значими педагогически проблеми на 

социализацията в периода на училищната възраст и на съвременните аспекти на 

феномените ‚социално-емоционални учене“ и ‚социалната интелигентност‘, като е изяснена 

зависимостта между социалните интереси на ученика и генеалогията на формиране на 

социалната идентичност в контекста на педагогическото взаимодействие. В резултат от 

теоретичните изследвания е аргументиран значим проблем за педагогическата теория и 

практика проблем, свързан с необходимостта от въвеждане на технологията на социално-

емоционално учене. В следствие на изведените дефицити е предложен тристранен 

алгоритъм за координация между семейството и училището за целенасочена работа и 

подкрепа на учениците. В резултат на това е обособен модел за развитие на социално-

емоционалната интелигентност на учениците и техните родители, с подкрепата на 



училището. В него са операционализирани конкретни техники за внедряване на социално-

емоционалното учене в класната стая, базирани на пряката комуникация  между училището 

и семейството.  

2. Изследователските проучвания на ас. д-р Венета Узунова в областта на 

семейната педагогика са силно ангажирани с разширяване на подходите за позитивиране на 

взаимодействието между родителската система и училищната институция, като като са 

предложени алтернативи за социална и образователна подкрепа на семействата, чрез 

повишаване на социално-емоционалната им интелигентност и развитие на родителския им 

капацитет при конфликтите взаимоотношения в релацията ‚родители-деца‘ в периода на 

средната училищна възраст. Въз основа на критичен анализ на направленията в 

съвременната теория на множествената интелигентност е разкрито актуалното състояние и 

приоритети в работата по развитие на социално-емоционалната интелигентност, като са 

дефинирани основните психосоциални проблеми с учениците, по отношение на тяхната 

социализация.  

3. Чрез задълбочен анализ на функциите на социално-емоционалната 

интелигентност от позицията на водещата ѝ роля, като подкрепяш механизъм в системата 

от човешките взаимоотношения, са разкрити нови концепции и идеи по проблема за 

оптималната социализация на субекта по време на училищната епоха. Като 

концептуализира процеса на въвеждане на разработения и апробиран рефлексивно-

диалогичен модел за повишаване на социално-емоционалната интелигентност на ученици 

и родители ас. д-р Венета Узунова извежда диагностичните маркери за интернализиране на 

социално-емоционалната интелигентност при 12-14 г. ученици, както и пояснява 

възможните педагогически интервенции за работа стях и техните семейства.   

4. Дефинирани и реализирани от кандидата са четири учебни програми по 

учебни дисциплини и краткосрочни квалификационни курсове за педагогически 

специалисти, които осъвременяват технологията от основни подходи, средства и методи за 

социалнопедагогическо и психологопедагогическо повлияване на процеса на социална 

интеграция на учениците, чрез обосновка на темите: социално-емоционална 

интелигентност и гражданско образование; иновативност и креативност; приложение 

на интерактивни методи;  коучинг подход в образованието и мениджмънт на ученическия 

клас като част от успешния професионален профил на педагогическите специалисти. 

 

5. Бележки и препоръки  

Представените за рецензиране научни трудове на ас. д-р Венета Косева Узунова са с 



необходимата научна обоснованост, практико-приложна значимост и отговарят на нуждите 

за обучение на студентите.   

Имам единствена препоръка към кандидата по конкурса, предвид отличната й 

подготовка като магистър в професионално направление 3.2. Психология, а именно:    

Да задълбочи работата си върху феномена ‚социално-емоционална интелигентност‘ 

в посока разработване на индивидуални и групови терапевтични техники за превантивна 

социалнопедагогическа и психологопедагогическа подкрепа на ученици в риск от отпадане 

и криминализиране, приложими в общообразователната среда. 

 

6. Учебно-преподавателска дейност  

Дейността на кандидата за доцент като преподавател и обучител оценявам 

положително. Ас. д-р Венета Косева Узунова провежда преподавателска активност по 

редица учебни дисциплини, отговарящи на професионалната й квалификация и свързани с 

предметната област на конкурсната процедура.   

Лекционните курсове, които провежда ас. д-р Венета Узунова са на много добро 

академично равнище, с усет към новостите в педагогическата и социалната теория и 

практика. Освен това те са обезпечени с учебни и учебно-помощни ресурси и авторски 

разработки – електронни учебни ресурси, учебна литература и др. Ас. д-р Узунова има 

множество инициативи за допълнителна следдипломна квалификация и сертификати, които 

удостоверяват придобитите компетентности, надграждащи базисната  й квалификация.   

Фактът, че ас. д-р Венета Узунова преподава с авторски учебни програми и материали 

доказва, че нейната преподавателска ангажираност напълно покрива профила на конкурса 

за заемане на академичната длъжност „доцент“ по социална педагогика.  

 

7. Заключение 

В представената за рецензиране научна продукция от кандидата за доцент ас. д-р 

Венета Узунова има значими научни и научно-приложни приноси. Задълбоченото 

изследване на области, свързани със социално-емоционалното учене, методиката за 

развитие на социално-емоционалната интелигентност чрез прилагане на рефлексивно-

диалогичния рефлексивно-диалогичен модел за повишаване на социално-емоционалната 

интелигентност на ученици и родители и стимулиране на позитивните взаимодействия е 

позволило да бъдат направени аргументирани научнообосновани изводи и предложения.  

Общият извод при оценката на научната продукция на кандидата за доцент е, че тя 

изяснява и обогатява основни положения на педагогическата теория, практика и 



технологичното осъществяване на просоциални и психологопедагогически дейности чрез 

анализ на фундаментални теоретични разработки, собствени изследвания и действени 

практически нововъведения. 

В заключение считам, че научноизследователската дейност, преподавателската 

активност, академичните постижения и професионалните компетенции на ас. д-р Венета 

Косева Узунова отговарят на предявените изисквания в Закона за развитие на академичния 

състав в Република България, Правилника за прилагане на Закона за развитие на 

академичния състав в Р. България и Правилника за условията и реда за заемане на 

академични длъжности в ТрУ Стара Загора - Департамент за информация и повишаване 

квалификацията на учителите за придобиване на академичната длъжност „доцент” по 

Теория на възпитанието и дидактика – социално-емоционално учене. 

В резултат на много добрата научна продукция, признатите и защитени 

преподавателски компетенции, очертания професионален профил и доказани научни 

постижения и приноси изразявам убедено своята положителна оценка за заемането на 

академичната длъжност „доцент” от ас. д-р Венета Косева Узунова в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория 

на възпитанието и дидактика – социално-емоционално учене). 

 

20.10.2020 г.                                                   Рецензент:          (п) 
В. Търново                             проф. д-р Даниела Христова Тасевска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVIEW 

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

in the field of higher education 1. Pedagogical sciences, 

professional field 1.2. Pedagogy (Theory of education and didactics - socio-emotional 

learning) 

Department of Information and Teacher Training. The competition was announced in the 

State Gazette, issue 61 of 10.07.2020 

 



Candidate in the competition: Assistant Professor Dr. Veneta Koseva Uzunova - Lecturer 

in Theory of Education and Didactics at the Thracian University - Department of Information and 

Teacher Training / DIPKU / St. Zagora 

Prepared by the review: Prof. Dr. Daniela Hristova Tasevska, Faculty of Philosophy, 

Department of Psychology, University of Veliko Tarnovo "St. St. Cyril and Methodius " 

 

1. Data for the competition 

For the needs of the Department for Information and Professional Development of 

Teachers a competition has been announced for an associate professor in the professional field 1.2. 

Pedagogy (Theory of Education and Didactics - Social and Emotional Learning), published in the 

State Gazette, issue 61 / 10.07.2020. The only candidate in it is Assistant Professor Dr. Veneta 

Koseva Uzunova. 

After reviewing the documentation I find that there are no violations in the competition 

procedure, as the conditions of the Law for the development of the academic staff in the Republic 

of Bulgaria, the Rules for application of the Law for the development of the academic staff in the 

Republic of Bulgaria and the Rules for the conditions and the procedure for holding academic 

positions at the Thracian University of Stara Zagora, including the necessary scientometric 

requirements. The total number of points from the groups of indicators A, B, D, E, E and G is 638, 

89. As can be seen from the attached reference, I accept that the competition procedure is provided 

with the necessary academic workload. 

  

2. Details of the candidate 

Ace. Dr. Veneta Koseva Uzunova was born on March 19, 1973 in the town of St. Zagora. 

He received his secondary special education at the Romain Rolland High School in St. Zagora. 

She graduated with honors with a Master's degree in Pedagogy, Social Pedagogy and Education 

Management at the Faculty of Pedagogy at Sofia University "St. Kliment Ohridski ”. A little later 

he graduated with honors from the Master's degree in psychology at the University of Veliko 

Tarnovo "St. Cyril and Methodius". He has also acquired a third qualification master's degree, in 

the specialty of Career Development Consultant at the University “A. Kanchev ”, which also ended 

with excellent success. 

In 2018 Veneta Koseva Uzunova defended her dissertation and on this basis she was 

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

Thracian University in Stara Zagora. 



It makes a good impression that the participant in the competition has been trained in 

additional qualification courses, certified courses, online trainings, practical seminars in Bulgaria 

and abroad. I define the acquired competencies as a reliable factor for her in-depth and 

multifaceted professional training, as well as as a motivation for goal setting in her scientific 

research, corresponding to the topic of the competition for associate professor. 

In the years of her professional development Veneta Koseva Uzunova passes through the 

positions of pedagogical advisor, public educator, expert, coordinator and trainer on various 

projects, case manager, consultant, part-time lecturer. 

Since 2016 and currently he is an assistant professor in Theory of Education and Didactics 

at the Thracian University - Department of Information and Teacher Training / DIPKU / St. Zagora. 

The mentioned facts and circumstances from the professional path of Assistant Professor 

Veneta Uzunova certify that she is a purposeful scientist, active, modern and socially engaged 

lecturer, logically reached the stage of participation in the competition for the academic position 

of "Associate Professor" in social pedagogy. 

In addition, the presented report, in accordance with the minimum national requirements 

for holding the academic position of “Associate Professor” has objectified my position that 

Assistant Professor Dr. Veneta Koseva Uzunova meets the national requirements for holding the 

academic position of “Associate Professor” in Area 1. Pedagogical Sciences, Professional 

direction 1.2. Theory of education and didactics / social-emotional learning / for the needs of 

DIPKU. 

 

3. Description of scientific works 

The scientific papers submitted for review meet the requirements for academic publication, 

are characterized by scientific, correctness and readability. 

Veneta Koseva Uzunova participates in the competition for associate professor with a total 

number of publications - 28, of which 14 independent publications. 

In terms of evaluation, the review focuses on the following indicative elements of the 

proposed documentation for the competition: 

independent monographs and 1 co-authored; 

article in a referenced and indexed edition in co-authorship; 

articles and reports in scientific peer-reviewed publications, of which 9 independent; 

textbooks; 

Nine citations; 

Participation in educational projects and trainings; 



Scientific contributions of theoretical and practical application. 

The scientific production of Assistant Professor Veneta Uzunova, PhD, is focused on 

specific problems in the theory of education and didactics, with a focus on social and emotional 

learning as a basis for personality-oriented approaches to work in the modern educational 

environment. The thematic areas of the publication materials are conditionally divided into three 

directions: 

First direction: Publications (2 monographs, 9 articles and reports in scientific journals and 

collections, 2 textbooks) with scientific significance in the field of social-emotional intelligence 

and social-emotional learning in pedagogical theory and practice - 

Second direction: Publications (abstract, 1 independent chapter of a monograph and 12 

articles and reports in scientific journals and collections) with scientific significance in the field of 

family pedagogy and interaction between school and family with a focus on increasing socio-

emotional intelligence and social -emotional learning. 

Third direction: Publications (4 curricula) with scientific significance in the field of teacher 

qualification in terms of personal and professional development and in the process of developing 

and implementing programs in academic disciplines and short-term qualification courses for 

pedagogical specialists. 

The monograph “Social-emotional learning. Theoretical and Applied Aspects ”was 

published in 2020 by Kota Publishing House, St. Zagora and has the qualities of habilitation work. 

As a research product, this book is integrative in nature and is devoted to an in-depth interpretive 

analysis of the phenomenon of ‘social-emotional learning’. In terms of content, the monographic 

study is composed of four chapters, which are logically connected. In this book, Assistant 

Professor Dr. Uzunova creatively applies the interdisciplinary model of examination and, referring 

to the scientific positions of psychology and pedagogy, reveals its advantages for modern 

educational practice. 

In the monograph, Assistant Professor Dr. Uzunova examines the social foundations and 

theoretical arguments for the genealogy and scientific development of the concept of socio-

emotional learning. The author justifiably links the scientific review with the introduction of the 

competence approach in the learning process. Dr. Uzunova explains her presumption of correlation 

between the model of socio-emotional learning and the content framework of the competence 

approach with the need for education, upbringing and socialization to be reflexively responsive to 

the labor market and the expectation that the modern school develops individual personal 

competencies. raises their social awareness and improves the quality of relationships in school, 

family and society. 



The theoretical framework of the study is presented in the first and second chapters of the 

paper. 

The first chapter analyzes the theoretical foundations of socio-emotional learning. From 

the psychological-pedagogical perspective, learning is defined as a basic type of social activity 

(process and activity). The main theories of social learning are presented, with an emphasis on the 

ecological model to the development of social and emotional intelligence in individual 

socialization. 

In the second chapter the author specifies the scientific ideas about the essence of socio-

emotional learning, through the analytical presentation of its terminological use, as well as by 

discussing the established in social practice structural models of application. Based on a correct 

comparative analysis and in-depth study of specialized literature on the subject Veneta Uzunova 

successfully provides basic evidence for the qualitative characteristics and effectiveness of socio-

emotional learning. 

The third chapter is engaged in a broad-spectrum survey of the practices of social and 

emotional learning in the Bulgarian school. Both the theoretical-scientific and the normative 

prescriptions for the application of the social-emotional learning in the Bulgarian educational 

environment are well systematized. Current educational programs are presented, with a focus on 

the implementation of social and emotional education. The connection between the mechanisms 

of social and emotional learning with the philosophy of: 

 

during the school age; 

 

 

In the presented habilitation work, Assistant Professor Dr. Veneta Uzunova emphasizes the 

quality of interaction in the relation "school - family" as a condition for the effective application 

of social and emotional learning. A reflexive-dialogical model for the social-emotional learning of 

12-14-year-old students and their parents has been developed with the support of the school, taking 

into account that this is a sensitive period for the development and formation of social and 

emotional skills. 

Logically, in the fourth chapter the author presents the technological design of the model 

for social and emotional learning (goal, organization, forms, methods, means). The methodology 

of the model organized at the applied level is of institutional significance in the context of the 

educational activities performed by the pedagogical advisors, the school psychologists and the 

class teachers. 



The book "Pedagogical projections of emotional intelligence" (IM of TrU St. Zagora, 2019) 

is a consequence of a dissertation research conducted in the period 2016 - 2017 and awarded to 

the candidate Veneta Uzunova ONS - "Doctor". 

The substantive focus of the research is related to clarifying the complex nature of 

emotional intelligence in the direction of the possibilities for its formation in middle school age in 

the family and the school by following the pedagogical projections of emotional intelligence. The 

issues presented in the book are theoretically argued and oriented in practice in terms of 

concentrated analysis of the problems of institutionalization of the individual in school age. 

The first chapter is devoted to updating the historical background and clarifying the 

relationships between the phenomena of socialization, social intelligence and emotional 

intelligence. The chosen approach in the study of the theoretical foundations of the resources of 

emotional intelligence in the direction of forming the social identity of the subject during the 

school age reveals not only the skills of Assistant Professor Dr. Veneta Uzunova for analysis of 

existing social policy and psychological practice. but also her professional expertise to interpret 

the dynamics and to bring out the preconditions affirming the indivisibility between the emotional 

intelligence and the becoming of the personality. In proving this thesis, the author substantiates the 

intersections between the social situation of middle school age and the emotional vulnerability of 

the self. As a result of the derived problematic psychological and pedagogical regularities in the 

dynamic transformation of the child in the indicated age period, Veneta Uzunova proposes a 

solution, which refers to the importance of having a starting position on the part of the educational 

institution (school support), focusing on increasing emotional intelligence. of 12-14 year old 

students and and their parents. 

The second chapter introduces the empirical design of the study, which is based on a well-

thought-out specific methodology and research tools, and the third chapter engages with a 

thorough quantitative and qualitative analysis of the results of the study on the formulated criteria 

and indicators. An advantage of this study is the successful experience of Veneta Uzunova in 

verifying a model for successful interpersonal integrity and social adaptation of adolescents in the 

school environment. 

The presented evaluations of the two monographic works of Assistant Professor Veneta 

Uzunova unconditionally reveal the depth of interpretations of theoretical formulations and skills 

for redefining the psychological and pedagogical functions of the phenomena of ‘social-emotional 

intelligence’ and ‘social-emotional learning’. The models developed by Veneta Uzunova for their 

implementation in the modern educational environment are adequate to the analyzed theoretical 



doctrines and with an innovative charge for optimizing the interactions in the relation “school-

family” and operationalization in the pedagogical practice. 

The articles and studies presented by Assistant Professor Dr. Veneta Uzunova have been 

published in refereed and indexed Bulgarian and foreign scientific journals. 

My substantive review of these scientific works reveals the fact that each of them is 

research-oriented in an effort to consolidate the arguments of the monographic works of the 

candidate in the competition and thus to draw the attention of the professional community to the 

problems areas in the tripartite pedagogical interaction (students-teachers-parents). 

The conducted independent research fully covers the subject area of the competition and 

focuses on the research interests and research needs of Dr. Veneta Uzunova in the context of the 

review of the phenomena of the emotional state of the child in the family, social-emotional 

intelligence, social-emotional learning and highlighting the important for the socialization of 

adolescents dependencies between children's anxiety, intelligence and school adaptation, in view 

of the effectiveness of the individual approach and reduction of discriminatory practices in the 

modern educational environment. 

My general impression from the review of the articles and studies included in the list of 

scientific papers in the competition is that they define and analyze the psychological and 

pedagogical functions of the teaching profession from the standpoint of its social role as a mediator 

in the system of human relationships. 

New concepts and ideas on the problem of professional qualification of teachers are 

revealed and the process of introducing the concept of positive pedagogical interaction in the 

Bulgarian educational practice is analyzed. On this basis the challenges and opportunities of 

effective communication between the subjects in the educational environment are identified and 

outlined. the professional limits of ethical interactions in the educational environment. 

The researched articles and studies are again with theoretical-practical orientation, as in 

them the main approaches, means and methods for psychological-pedagogical influence for 

prevention of possible pedagogical problems are logically and argumentatively defined. 

Veneta Uzunova's scientific production presents original theoretical, practical-applied and 

methodological ideas, ability to research, analyze and summarize the results and offer solutions to 

the problems. 

4. Scientific contributions 

1. Theoretical analysis examines significant pedagogical problems of socialization in 

school age and the modern aspects of the phenomena of "social-emotional learning" and "social 

intelligence", clarifying the relationship between the social interests of the student and the 



genealogy of the formation of social identity in the context of pedagogical interaction. As a result 

of theoretical research, a significant problem for pedagogical theory and practice has been argued, 

a problem related to the need to introduce the technology of socio-emotional learning. As a result 

of the identified deficits, a tripartite algorithm has been proposed for coordination between the 

family and the school for purposeful work and support of students. As a result, a separate model 

for the development of social and emotional intelligence of students and their parents, with the 

support of the school. It operationalizes specific techniques for implementing social and emotional 

learning in the classroom, based on direct communication between school and family. 

2. The research studies of Assistant Professor Dr. Veneta Uzunova in the field of family 

pedagogy are strongly committed to expanding approaches to positive interaction between the 

parent system and the school institution, proposing alternatives for social and educational support 

to families by increasing of their social and emotional intelligence and development of their 

parental capacity in the conflicts of relationships in the relation “parents-children” in the period of 

middle school age. Based on a critical analysis of the directions in the modern theory of multiple 

intelligence, the current state and priorities in the work on the development of social and emotional 

intelligence are revealed, defining the main psychosocial problems with students in terms of their 

socialization. 

3. Through an in-depth analysis of the functions of social-emotional intelligence from the 

position of its leading role, supporting a mechanism in the system of human relationships, new 

concepts and ideas on the problem of optimal socialization of the subject during school age are 

revealed. By conceptualizing the process of introducing a developed and tested reflexive-

dialogical model for increasing the social-emotional intelligence of students and parents, Assistant 

Professor Dr. Veneta Uzunova brings out the diagnostic markers for internalizing the social-

emotional intelligence in 12-14 year old students, as well as and explains the possible pedagogical 

interventions for work and their families. 

4. Defined and implemented by the candidate are four curricula in academic disciplines 

and short-term qualification courses for pedagogical specialists, which update the technology of 

basic approaches, tools and methods for socio-pedagogical and psychological-pedagogical 

influence of the process of social integration of students by justifying the topics: social and 

emotional intelligence and civic education; innovation and creativity; application of interactive 

methods; coaching approach in education and management of the student class as part of the 

successful professional profile of pedagogical specialists. 

5. Notes and recommendations 



The scientific works of Assistant Professor Veneta Koseva Uzunova, submitted for review, 

have the necessary scientific substantiation, practical and practical significance and meet the 

training needs of the students. 

I have the only recommendation to the candidate in the competition, given her excellent 

preparation as a master in professional field 3.2. Psychology, namely: 

To deepen its work on the phenomenon of ‘social-emotional intelligence’ in the direction 

of developing individual and group therapeutic techniques for preventive socio-pedagogical and 

psychological-pedagogical support of students at risk of dropping out and criminalization, 

applicable in the general education environment. 

6. Teaching activity 

I evaluate the activity of the candidate for associate professor as a teacher and trainer 

positively. Ace. Dr. Veneta Koseva Uzunova conducts teaching activities in a number of subjects, 

corresponding to her professional qualification and related to the subject area of the competition 

procedure. 

The lecture courses conducted by Assistant Professor Veneta Uzunova, PhD, are at a very 

good academic level, with a flair for innovations in pedagogical and social theory and practice. In 

addition, they are provided with teaching and learning aids and author's developments - electronic 

learning resources, textbooks and more. Ace. Dr. Uzunova has numerous initiatives for additional 

postgraduate qualification and certificates, which certify the acquired competencies, upgrading her 

basic qualification. 

The fact that Assistant Professor Dr. Veneta Uzunova teaches with author's curricula and 

materials proves that her teaching commitment fully covers the profile of the competition for the 

academic position of "Associate Professor" in social pedagogy. 

7. Conclusion 

There are significant scientific and applied contributions in the scientific production 

submitted for review by the candidate for associate professor Dr. Veneta Uzunova. The in-depth 

study of areas related to socio-emotional learning, the methodology for the development of socio-

emotional intelligence by applying the reflexive-dialogic reflexive-dialogical model to increase 

the socio-emotional intelligence of students and parents and stimulate positive interactions has 

allowed to be made reasoned scientifically based conclusions and proposals. 

The general conclusion in the evaluation of the scientific production of the candidate for 

associate professor is that it clarifies and enriches the basic principles of pedagogical theory, 

practice and technological implementation of prosocial and psychological pedagogical activities 



through analysis of fundamental theoretical developments, own research and effective practical 

innovations. 

In conclusion, I believe that the research, teaching, academic achievements and 

professional competencies of Dr. Veneta Koseva Uzunova meet the requirements of the Law on 

the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Regulations for the 

Implementation of the Law on the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria 

and the Regulations on the terms and conditions for holding academic positions in TrU Stara 

Zagora - Department of Information and Teacher Training for acquiring the academic position of 

"Associate Professor" in Theory of Education and Didactics - social and emotional learning. 

As a result of the very good scientific production, the recognized and protected teaching 

competencies, the outlined professional profile and proven scientific achievements and 

contributions, I strongly express my positive assessment of the academic position of "Associate 

Professor" by Assistant Professor Veneta Koseva Uzunova in the field of higher education. 1. 

Pedagogical sciences, professional field 1.2. Pedagogy (Theory of education and didactics - socio-

emotional learning). 
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