
РЕЗЮМЕТА 
на научните публикации на доц. д-р Наталия Витанова 

за заемане на академичнатаа длъжност „професор” 

 

1. Монографии 

 

 Дисциплината в българското училище от 1944 година до наши дни – в 

монографията са разгледани и анализирани официалните държавни документи, 

които регламентират параметрите на училищната дисциплина у нас от 1944 

година до наши дни. Визираните в нея параметри се отнасят до правата, 

задълженията, нарушенията и наказанията на двете общности – учители и 

ученици. Установени са тенденциите свързани с училищната дисциплина през 

разглежданите периоди. 

 

 Антични и средновековни мислители за образованието - в тази книга са 

разгледани и анализирани идеите и възгледите на мислители, голяма част от 

които са философи, оставили трайна диря в педагогическата наука – Конфуций, 

Сократ, Платон, Аристотел, Квинтилиан.  Актуализирани са схващанията им за 

образованието, установен е приносът им за развитието на педагогическата наука, 

потърсени са съвременните измерения на техните концепции както в теоретичен, така и 

в практически план,  направен е опит да се открият общите и авангардните им идеи. 
 

 Бърнаут синдромът в учителската професия - в монографията са разгледани и 

анализирани възгледите на различни автори за бърнаут синдрома и са 

представени резултати от емпирично изследване на бърнаут в учителската 

професия. Теоретичната част включва въпроси свързани с историята на 

синдрома, дефинирането на понятието, неговата симптоматика. Представени са 

накои дискусионни проблеми свързани с бърнаут, както и възможности за 

превенция и профилактика. Разгледани са ролята и задачите на учителите, както 

и проблемите в училищната и личната сфера, които могат да доведат до 

прегаряне. Дискутирани са причините и факторите за възникваане на бърнаут 

при учителите, както и различни аспекти за превенция на бърнаут в 

професионалната група на учителите. Чрез емпиричното изследване се 

установява доколко са прегорели българските учители и в коя от дименсиите на 

синдрома те са най-уязвими. Резултатите от изследването показват моментното 

състояние на явлението към 2010-2015 година в България на фона на световните 

тенденции. Въз основа на теоретичното и емпиричното изследване са направени 

препоръки за намаляване на влиянието на бърнаут в учителската професия.  
 

2. Учебни помагала 

 

 Анимативна дидактика. Шумен, 2011 – учебното помагало е предназначено за 

студенти, изучаващи дисциплините Дидактика (Теория на обучението) и 

Педагогика.  То може успешно да се използва в семинарните занятия, за 

самоподготовка и за осъществяване на текущ контрол по време на обучението. 

Забавните упражнения, представени в помагалото, съответстват на 

съдържанието, предвидено за изучаване в учебната програма. Основната цел на 

учебното помагало е да подпомогне усвояването и да затвърди знанията на 

студентите за различните концепции, теории и специфични понятия в областта 

на дидактическата наука. 

 



 Забавни упражнения по история на педагогиката и българското 

образование. Ш., 2011 - учебното помагало е предназначено за студенти, 

изучаващи дисциплината История на педагогиката и българското образование.  

То може успешно да се използва в семинарните занятия, за самоподготовка  и за 

осъществяване на текущ контрол по време на обучението. Забавните 

упражнения, представени в помагалото, съответстват на съдържанието, 

предвидено за изучаване в учебната програма. Основната цел на учебното 

помагало е да подпомогне усвояването и да затвърди знанията на студентите за 

различните концепции, теории и педагогически системи в историко-

педагогическата наука. Учебното съдържание е структурирано в 15 теми. Всяка 

от тях съдържа атрактивни, интерактивни и анимативни упражнения. 

 

 Дидактическата анимация в началното училищно обучение. Ш., 2013 – 

книгата е предназначена за студенти, изучаващи дисциплините Дидактическа 

анимация в училище и Педагогика. Основната цел на учебното помагало е да 

подпомогне усвояването и да затвърди знанията на студентите за 

дидактическата анимация и нейното приложение в процеса на обучение в 

началния етап на образование. То може успешно да се използва в семинарните 

занятия, с цел разработване на анимирани уроци, тъй като в помагалато е 

описана технологията за дидактическо анимиране и са представени практически 

примери от областта на дидактическата анимация – уроци, сценарии. 

 

 Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и 

подкрепа на професионалното им развитие (учебно помагало за учители). 
С., 2013. -  учебното помагало е изготвено с финансовата помощ на Европейския 

социален фонд, Министерство на образованието и науката чрез дирекция 

„Квалификация и кариерноразвитие“. То е насочено към изпълнение на 

обществена поръчка с предмет: организиране и провеждане на обучения на 

изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на 

професионалното им развитие. Помагалото е преназначено за изявени 

педагогически специалисти от цялата страна, като целта е участието им в 3-те 

модула, предвидени в учебната програма, да повиши професионалните им 

умения и компетентности, необходими им за работа със съвременна 

педагогическа литература и споделяне на успешна педагогическа практика. 

Трите модула са: Психологически фактори: автономия и мотивация на учащите (и 

на учителя); Педагогически фактори: обучение чрез сътрудничество; Добри 

практики.  

 

 Учебни материали за едногодишно специализиращо обучение във висшите 

училища с цел придобиване на професионална квалификация „учител”. 
Шумен, 2014 - съдържанието на помагалото е съобразено с целите на 

Национален проект „Квалификация на педагогически специалисти”, схема 

BG051PO001-3.1.03 (проект учител). Текстовете в помагалота са предназначени 

единствено и само за ползване от обучаемите по проекта, по време на 

обученията. Те имат характер на учебна помощна литература и са от различни 

области на научното познание – психология, педагогика, аудио-визуални и 

информационни технологии, история на педагогиката, управление на 

образованието, училищното законодателство и педагогическата социология. 

 

 



 Забавни упражнения по история на педагогиката и българското 

образование (второ допълнено и преработено издание). Ш., 2015 – 

помагалото е предназначено за студенти, изучаващи дисциплината История на 

педагогиката и българското образование. То може успешно да се използва в 

семинарните занятия, за самоподготовка и за осъществяване на текущ контрол по време 

на обучението. Основната цел на учебното помагало е да подпомогне усвояването и да 

затвърди знанията на студентите за различните концепции, теории и педагогически 

системи в историко-педагогическата наука. Учебното съдържание е структурирано в 26 

теми включващи атрактивни, интерактивни и анимативни упражнения. Всяка тема 

започва с ключови думи отразяващи имена на автори и специфични за темата понятия, 

въпроси и задачи. Целта е да се актуализират знанията на студентите, да се 

усъвършенстват уменията им да анализират, сравняват, систематизират и обощават. 
 

3. Статии в научни списания 

  

 Нормативна уредба на училищната дисциплина – актуално състояние. Сп. 

Педагогика, бр. 3, София, 2010 – в статията е разгледан проблемът свързан с 

актуалното състояние на училищната дисциплина в контекста на нейното 

регулиране от законодателя. Направен е критичен анализ на санкциониращите 

мерки, които са следствие от новите правила, описани в Правилника за 

прилагане на Закона за народната просвета. 

 

 Училищната дисциплина и университетското образование. Сп. Управление 

и образование, том VІ  (3), Бургас, 2010 - в статията е визиран проблемът за 

отношенията между училищната дисциплина и университетското образование. 

Търсене е отговор на въпросите: Прекъсната ли са връзките между училището и 

университета и, ако не са, могат ли те да функционират адекватно в условията на 

новите обществени реалности и предизвикателства?  Какви са функциите на 

университета – само да образова или да дава и необходимата практическа 

подготовка на бъдещите учители за справяне с проблеми характерни за 

съвременното обучение и възпитание? 
 

 Възгледи на учениците за правото, закона и наказанията. Сп. Педагогика, 

бр. 9, София, 2012 - в статията са представени резултатите от проучване мнението на 

учениците за правото, закона и наказанията. За целите на изследването са използвани 

познати на учениците юридически случаи от българската действителност. За да не 

бъдат отговорите необмислени и повърхностни, от децата си иска писмено да изразят 

своето мнение. 
 

 Свобода или принуда – един от вечните въпроси на педагогическата наука. 

Сп. Педагогика, бр. 6, София, 2013 - в тази статия е разгледан въпросът за 

свободата и принудата в образованието. Представени са гледните точки на 

различни автори по този проблем, като е направен опит да се открият приликите 

и разликите между тях. 

 

 Възгледите за свободата на Жан-Жак Русо и Робърт Нозик. Сп. Философия, 

бр. 2, София, 2013 – в статия са представени възгледите на Жан-Жак Русо и Робърт 

Нозик за свободата. Защо Русо и Нозик? Защото и при двамата философи 

терминът „свобода” играе важна роля, независимо че техните възгледи са 

коренно различни. Но колкото и да са различни схващанията за свободата на 

Русо и Нозик, неоспорим е фактът, че терминът свобода е есенциален и за 



двамата. В публикацията е направен е опит да се открият приликите и разликите в 

схващанията на двамата философи. 
 

 Образователната парадигма на Платон. Сп. Управление и образование, кн. 3, 

том 9, vol.  №3, Бургас, 2013 - тази статия представя концепцията на Платон за 

образованието. На основата на творчеството и филисофията му е направен опит 

да се опише неговата образователна парадигма и да се даде отговор на 

въпросите: Какво все още може да се научи днес от Платон? Има ли някакви 

прозрения които са валидни и днес? 
 

 Възгледите на Авицена за образованието. Сп. Управление и образование, кн. 

3, том 10, vol.  №3, Бургас, 2014 -  тази статия се опитва да предостави 

възгледите за образованието на Авицена. Описани са целите на образованието, 

възгледите му за човека, представена е неговата периодизация на детското 

развитие и съответстващото на всеки период образование, както и схващанията 

му за образованието на жената. 

 

 Възгледите на Сократ в границите на образователната парадигма. Сп. 

Философия, бр. 1, София, 2015 - в тази статия е направен опит да се опишат 

възгледите на Сократ за образованието. Потърсени са съвременните измерения и 

възможностите за практическо приложение на учението му в контекста на 

образованието. 
 

 Непознатият Сократ. Сп. Избрано от текстове публикувани в списанията на 

Национално издателство Аз-Буки, кн. 14, София, 2015 -  тази публикация е откъс 

от статията Възгледите на Сократ в границите на образователната парадигма. 

Заглавието е на редакцията. 

 

 Образователната парадигма на Аристотел. Сп. Педагогика, бр. № 5, София, 

2015 - в тази статия е разгледан въпросът за образователните възгледи на 

Аристотел и са потърсени съвремените измерения на неговите идеи, както в 

теоретичен, така и в практически контекст. 

 

 Поощренията и наказанията на учителите в съвременното българско 

училище. Сп. Управление и образование, кн. ...., том ...., vol.  № ....., Бургас, 

2015 - тази статия разглежда въпроса за поощренията и санкции по отношение 

на учителите в българските училища. Те са представени в контекста на 

съвременното българското законодателство в областта на образованието. 

 

 Дефиниции и симптоматика на бърнаут синдрома. Сп. Управление и 

образование, кн. ...., том ...., vol.  № ....., Бургас, 2015 - тази статия се отнася до 

бърнаут синдрома Тъй като все още няма единни и общоприети понятия по тази 

проблематика са представени множество определения на синдрома и 

многоспектърната симптоматична картина на феномена на прегаряне. 

 

 Образователната парадигма на Конфуций (551- 479 пр.н. е.). Сп. Българско 

списание за образование, бр.1, София, 2015, bejournal@abv.bg - тази статия 

разглежда въпроса за образователните възгледи на Конфуций и изследва 

съвременните измерения на неговите идеи, както в теоретичен и в практически 

контекст. Конфуций създава учение, което е на авансцената на политическия и 
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културен живот на Китай повече от две хилядолетия и продължава да 

предизвиква дискусии и спорове и през XXІ век.  

 
4. Доклади от научни конференции и статии в сборници 

 

 Нетрадиционни лекции в университетското образование. В сб.: Обучението 

като път към образованието. Пловдив, 2010 – в този доклад са описани някои 

нетрадиционни видове лекции, които могат да се използват в университетското 

образование с цел активизиране познавателната активност на студентите, така че 

те да станат активни участници в процеса на обучение.  

 

 Отношение към училищната дисциплина на участниците в образователно-

възпитателния процес. В сб.: Иновации в образованието, Шумен, 2010 – в тази 

статия са представени резултати от изследване на отношението към училищната 

дисциплина но участниците в образователно-възпитателния процес. Резултатите  

от емпиричното изследване развенчават два мита, че учениците са против 

въвеждането на униформи и, че учениците не желаят вечерен час. 

 

 Някои проблеми при оценяването, одобряването и избора на учебници в 

началната училище. В сб. Международен семинар „Образование за всички”, 

Шумен, 2010 – в статията е презентиран проблемът за оценяването, 

одобряването и изборът на учебници в началното училище. Статията представя  

причините за затруднения в процеса на подготовка на учебници за началните 

училища и трудностите, които срещат началните учители при избора на 

учебници и учебни помагала. 
 

 Възгледи за училищната дисциплина в българската специализирана 

педагогическа литература след 1989 година. В сб. „40 години Шуменски 

университет 1971 – 2011”, Шумен, 2011 - статията представя възгледите на 

съвременни български изследавтели за училищната дисциплина след 1989 

години. Разгледани са някои санкции и причините водещи до неприемливо 

поведение. 
 

 Ботю Шанов за наградите и  наказанията. В сб. „Иновационни  практики в 

образованието”. Благоевград, 2011 - в тази статия са описани възгледите на 

Ботю Шанов за наградите и наказанията – тяхната същност, преживяванията, 

които предизвикват у децата и възпитателите, типовете учители в контекста на 

отношенията с учениците  и използваните наказания и награди. 

 

 Възпитанието между свободата и принудата. В сб. Пътуващ семинар Шумен – 

Риека – Венеция/ Образователни технологии. Шумен, 2012 - тази статия 

разглежда въпроса за свобода и принудата в процеса на обучение. Представени 

са гледните точки на различни автори по този проблем,  потърсени са приликите 

и разликите в техните схващания. 

 

 Поощренията и наказанията на учениците през периода на социализма. В 

сб. Пътуващ семинар Шумен – Белград - Будапеща – Виена/  Иновации в 

образованието. Шумен, 2013 - тази статия разглежда въпроса за поощренията и 

санкции по отношение на учениците по време на периода на социализма. Те са 



описани въз основа на одобрените от Министерство на образованието 

официалните разпоредби действащи към онзи момент. Изведени са популярни 

награди и наказания на учениците през периода на социализма. 

 

 Поощренията и наказанията на учителите през периода на социализма. В 

сб. Годишник на Шуменския университет „Епископ К. Преславски”, том XVІІ 

D. Шумен, 2013 - тази статия представя поощренията и наказанията на 

учителите през периода на социализма. Те се основават на одобрени от 

Министерството на образованието в този момент официални държавни 

документи.  

 

 Права и задължения на учителите през периода на социализма. В сб. 

Пътуващ семинар Шумен – Белград - Будапеща – Прага - Братислава/  Иновации 

в образованието. Шумен, 2014 - тази статия обсъжда правата и задълженията на 

учителите през периода на социализма. Те са изведени от приложимите 

разпоредби по време на този период.  

 

 Конкурентноспособност на образователните услуги в университетското 

образование. В сб. Пътуващ семинар Шумен – Белград - Будапеща – Прага - 

Братислава/  Иновации в образованието. Шумен, 2014 – в тази статия са 

представени характеристиките на конкуренцията и конкурентоспособността в 

контекста на образователни услуги в университетското образование. Поради 

неяснотите на концепциите се предлагат различни определения за тях. Направен 

е опит да се опише спецификата на конкурентоспособността на образователни 

услуги в университетското образование. 

 

 Права и задължения на учениците през периода на социализма. В сб. 

Годишник на Шуменския университет „Епископ К. Преславски”, том XVІІ, 

Шумен, 2014 - тази статия презентира правата и задълженията на учениците 

презпериода на социализма. Те са изведени от действащите разпоредби по време 

на този период. 

 

 Разграничаване  на бърнаут-синдрома от близки до него конструкти. В сб.: 

Научни трудове, том 53, серия 6.2,  Русе, 2014 - тази статия 

се отнася до Burnout синдрома. В нея е направен е опит прегарянето да бъде 

разграничено от тясно свързани с него конструкти - стрес, страх, умора, 

изтощение, депресия, недоволство, отвръщение, монотонност, пренасищане. 

 

 Права и задължения на учителите в съвременното българско училище. В 

сб.: Научни трудове, том 53, серия 6.2,  Русе, 2014 – в тази статия се описват 

правата и задълженията на учителите в българските училища днес. Нормите на 

поведение на учителите в училище и извън него са в корелация със 

задълженията. Те са регламентирани от законодателя в Правилника за прилагане 

на закона за народната просвета (ППЗНП) (и в правилниците на училищата) и са 

императивни за всички учители. 

 

 Нарушения и наказания на учениците във варненските средни училища 

през периода на социализма. В сб.: История на просветното дело – нови 

изследвания, уникални културни ценности и музейни колекции, иновативни 

форми на представяне. Габрово, 2015 -  тази статия е посветена на нарушенията 







РЕЗЮМЕТА 
на научните публикации на доц. д-р Наталия Витанова 


за заемане на академичнатаа длъжност „професор” 


 


1. Монографии 


 


 Дисциплината в българското училище от 1944 година до наши дни – в 


монографията са разгледани и анализирани официалните държавни документи, 


които регламентират параметрите на училищната дисциплина у нас от 1944 


година до наши дни. Визираните в нея параметри се отнасят до правата, 


задълженията, нарушенията и наказанията на двете общности – учители и 


ученици. Установени са тенденциите свързани с училищната дисциплина през 


разглежданите периоди. 


 


 Антични и средновековни мислители за образованието - в тази книга са 


разгледани и анализирани идеите и възгледите на мислители, голяма част от 


които са философи, оставили трайна диря в педагогическата наука – Конфуций, 


Сократ, Платон, Аристотел, Квинтилиан.  Актуализирани са схващанията им за 


образованието, установен е приносът им за развитието на педагогическата наука, 


потърсени са съвременните измерения на техните концепции както в теоретичен, така и 


в практически план,  направен е опит да се открият общите и авангардните им идеи. 
 


 Бърнаут синдромът в учителската професия - в монографията са разгледани и 


анализирани възгледите на различни автори за бърнаут синдрома и са 


представени резултати от емпирично изследване на бърнаут в учителската 


професия. Теоретичната част включва въпроси свързани с историята на 


синдрома, дефинирането на понятието, неговата симптоматика. Представени са 


накои дискусионни проблеми свързани с бърнаут, както и възможности за 


превенция и профилактика. Разгледани са ролята и задачите на учителите, както 


и проблемите в училищната и личната сфера, които могат да доведат до 


прегаряне. Дискутирани са причините и факторите за възникваане на бърнаут 


при учителите, както и различни аспекти за превенция на бърнаут в 


професионалната група на учителите. Чрез емпиричното изследване се 


установява доколко са прегорели българските учители и в коя от дименсиите на 


синдрома те са най-уязвими. Резултатите от изследването показват моментното 


състояние на явлението към 2010-2015 година в България на фона на световните 


тенденции. Въз основа на теоретичното и емпиричното изследване са направени 


препоръки за намаляване на влиянието на бърнаут в учителската професия.  
 


2. Учебни помагала 


 


 Анимативна дидактика. Шумен, 2011 – учебното помагало е предназначено за 


студенти, изучаващи дисциплините Дидактика (Теория на обучението) и 


Педагогика.  То може успешно да се използва в семинарните занятия, за 


самоподготовка и за осъществяване на текущ контрол по време на обучението. 


Забавните упражнения, представени в помагалото, съответстват на 


съдържанието, предвидено за изучаване в учебната програма. Основната цел на 


учебното помагало е да подпомогне усвояването и да затвърди знанията на 


студентите за различните концепции, теории и специфични понятия в областта 


на дидактическата наука. 


 







 Забавни упражнения по история на педагогиката и българското 


образование. Ш., 2011 - учебното помагало е предназначено за студенти, 


изучаващи дисциплината История на педагогиката и българското образование.  


То може успешно да се използва в семинарните занятия, за самоподготовка  и за 


осъществяване на текущ контрол по време на обучението. Забавните 


упражнения, представени в помагалото, съответстват на съдържанието, 


предвидено за изучаване в учебната програма. Основната цел на учебното 


помагало е да подпомогне усвояването и да затвърди знанията на студентите за 


различните концепции, теории и педагогически системи в историко-


педагогическата наука. Учебното съдържание е структурирано в 15 теми. Всяка 


от тях съдържа атрактивни, интерактивни и анимативни упражнения. 


 


 Дидактическата анимация в началното училищно обучение. Ш., 2013 – 


книгата е предназначена за студенти, изучаващи дисциплините Дидактическа 


анимация в училище и Педагогика. Основната цел на учебното помагало е да 


подпомогне усвояването и да затвърди знанията на студентите за 


дидактическата анимация и нейното приложение в процеса на обучение в 


началния етап на образование. То може успешно да се използва в семинарните 


занятия, с цел разработване на анимирани уроци, тъй като в помагалато е 


описана технологията за дидактическо анимиране и са представени практически 


примери от областта на дидактическата анимация – уроци, сценарии. 


 


 Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и 


подкрепа на професионалното им развитие (учебно помагало за учители). 
С., 2013. -  учебното помагало е изготвено с финансовата помощ на Европейския 


социален фонд, Министерство на образованието и науката чрез дирекция 


„Квалификация и кариерноразвитие“. То е насочено към изпълнение на 


обществена поръчка с предмет: организиране и провеждане на обучения на 


изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на 


професионалното им развитие. Помагалото е преназначено за изявени 


педагогически специалисти от цялата страна, като целта е участието им в 3-те 


модула, предвидени в учебната програма, да повиши професионалните им 


умения и компетентности, необходими им за работа със съвременна 


педагогическа литература и споделяне на успешна педагогическа практика. 


Трите модула са: Психологически фактори: автономия и мотивация на учащите (и 


на учителя); Педагогически фактори: обучение чрез сътрудничество; Добри 


практики.  


 


 Учебни материали за едногодишно специализиращо обучение във висшите 


училища с цел придобиване на професионална квалификация „учител”. 
Шумен, 2014 - съдържанието на помагалото е съобразено с целите на 


Национален проект „Квалификация на педагогически специалисти”, схема 


BG051PO001-3.1.03 (проект учител). Текстовете в помагалота са предназначени 


единствено и само за ползване от обучаемите по проекта, по време на 


обученията. Те имат характер на учебна помощна литература и са от различни 


области на научното познание – психология, педагогика, аудио-визуални и 


информационни технологии, история на педагогиката, управление на 


образованието, училищното законодателство и педагогическата социология. 


 


 







 Забавни упражнения по история на педагогиката и българското 


образование (второ допълнено и преработено издание). Ш., 2015 – 


помагалото е предназначено за студенти, изучаващи дисциплината История на 


педагогиката и българското образование. То може успешно да се използва в 


семинарните занятия, за самоподготовка и за осъществяване на текущ контрол по време 


на обучението. Основната цел на учебното помагало е да подпомогне усвояването и да 


затвърди знанията на студентите за различните концепции, теории и педагогически 


системи в историко-педагогическата наука. Учебното съдържание е структурирано в 26 


теми включващи атрактивни, интерактивни и анимативни упражнения. Всяка тема 


започва с ключови думи отразяващи имена на автори и специфични за темата понятия, 


въпроси и задачи. Целта е да се актуализират знанията на студентите, да се 


усъвършенстват уменията им да анализират, сравняват, систематизират и обощават. 
 


3. Статии в научни списания 


  


 Нормативна уредба на училищната дисциплина – актуално състояние. Сп. 


Педагогика, бр. 3, София, 2010 – в статията е разгледан проблемът свързан с 


актуалното състояние на училищната дисциплина в контекста на нейното 


регулиране от законодателя. Направен е критичен анализ на санкциониращите 


мерки, които са следствие от новите правила, описани в Правилника за 


прилагане на Закона за народната просвета. 


 


 Училищната дисциплина и университетското образование. Сп. Управление 


и образование, том VІ  (3), Бургас, 2010 - в статията е визиран проблемът за 


отношенията между училищната дисциплина и университетското образование. 


Търсене е отговор на въпросите: Прекъсната ли са връзките между училището и 


университета и, ако не са, могат ли те да функционират адекватно в условията на 


новите обществени реалности и предизвикателства?  Какви са функциите на 


университета – само да образова или да дава и необходимата практическа 


подготовка на бъдещите учители за справяне с проблеми характерни за 


съвременното обучение и възпитание? 
 


 Възгледи на учениците за правото, закона и наказанията. Сп. Педагогика, 


бр. 9, София, 2012 - в статията са представени резултатите от проучване мнението на 


учениците за правото, закона и наказанията. За целите на изследването са използвани 


познати на учениците юридически случаи от българската действителност. За да не 


бъдат отговорите необмислени и повърхностни, от децата си иска писмено да изразят 


своето мнение. 
 


 Свобода или принуда – един от вечните въпроси на педагогическата наука. 


Сп. Педагогика, бр. 6, София, 2013 - в тази статия е разгледан въпросът за 


свободата и принудата в образованието. Представени са гледните точки на 


различни автори по този проблем, като е направен опит да се открият приликите 


и разликите между тях. 


 


 Възгледите за свободата на Жан-Жак Русо и Робърт Нозик. Сп. Философия, 


бр. 2, София, 2013 – в статия са представени възгледите на Жан-Жак Русо и Робърт 


Нозик за свободата. Защо Русо и Нозик? Защото и при двамата философи 


терминът „свобода” играе важна роля, независимо че техните възгледи са 


коренно различни. Но колкото и да са различни схващанията за свободата на 


Русо и Нозик, неоспорим е фактът, че терминът свобода е есенциален и за 







двамата. В публикацията е направен е опит да се открият приликите и разликите в 


схващанията на двамата философи. 
 


 Образователната парадигма на Платон. Сп. Управление и образование, кн. 3, 


том 9, vol.  №3, Бургас, 2013 - тази статия представя концепцията на Платон за 


образованието. На основата на творчеството и филисофията му е направен опит 


да се опише неговата образователна парадигма и да се даде отговор на 


въпросите: Какво все още може да се научи днес от Платон? Има ли някакви 


прозрения които са валидни и днес? 
 


 Възгледите на Авицена за образованието. Сп. Управление и образование, кн. 


3, том 10, vol.  №3, Бургас, 2014 -  тази статия се опитва да предостави 


възгледите за образованието на Авицена. Описани са целите на образованието, 


възгледите му за човека, представена е неговата периодизация на детското 


развитие и съответстващото на всеки период образование, както и схващанията 


му за образованието на жената. 


 


 Възгледите на Сократ в границите на образователната парадигма. Сп. 


Философия, бр. 1, София, 2015 - в тази статия е направен опит да се опишат 


възгледите на Сократ за образованието. Потърсени са съвременните измерения и 


възможностите за практическо приложение на учението му в контекста на 


образованието. 
 


 Непознатият Сократ. Сп. Избрано от текстове публикувани в списанията на 


Национално издателство Аз-Буки, кн. 14, София, 2015 -  тази публикация е откъс 


от статията Възгледите на Сократ в границите на образователната парадигма. 


Заглавието е на редакцията. 


 


 Образователната парадигма на Аристотел. Сп. Педагогика, бр. № 5, София, 


2015 - в тази статия е разгледан въпросът за образователните възгледи на 


Аристотел и са потърсени съвремените измерения на неговите идеи, както в 


теоретичен, така и в практически контекст. 


 


 Поощренията и наказанията на учителите в съвременното българско 


училище. Сп. Управление и образование, кн. ...., том ...., vol.  № ....., Бургас, 


2015 - тази статия разглежда въпроса за поощренията и санкции по отношение 


на учителите в българските училища. Те са представени в контекста на 


съвременното българското законодателство в областта на образованието. 


 


 Дефиниции и симптоматика на бърнаут синдрома. Сп. Управление и 


образование, кн. ...., том ...., vol.  № ....., Бургас, 2015 - тази статия се отнася до 


бърнаут синдрома Тъй като все още няма единни и общоприети понятия по тази 


проблематика са представени множество определения на синдрома и 


многоспектърната симптоматична картина на феномена на прегаряне. 


 


 Образователната парадигма на Конфуций (551- 479 пр.н. е.). Сп. Българско 


списание за образование, бр.1, София, 2015, bejournal@abv.bg - тази статия 


разглежда въпроса за образователните възгледи на Конфуций и изследва 


съвременните измерения на неговите идеи, както в теоретичен и в практически 


контекст. Конфуций създава учение, което е на авансцената на политическия и 
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културен живот на Китай повече от две хилядолетия и продължава да 


предизвиква дискусии и спорове и през XXІ век.  


 
4. Доклади от научни конференции и статии в сборници 


 


 Нетрадиционни лекции в университетското образование. В сб.: Обучението 


като път към образованието. Пловдив, 2010 – в този доклад са описани някои 


нетрадиционни видове лекции, които могат да се използват в университетското 


образование с цел активизиране познавателната активност на студентите, така че 


те да станат активни участници в процеса на обучение.  


 


 Отношение към училищната дисциплина на участниците в образователно-


възпитателния процес. В сб.: Иновации в образованието, Шумен, 2010 – в тази 


статия са представени резултати от изследване на отношението към училищната 


дисциплина но участниците в образователно-възпитателния процес. Резултатите  


от емпиричното изследване развенчават два мита, че учениците са против 


въвеждането на униформи и, че учениците не желаят вечерен час. 


 


 Някои проблеми при оценяването, одобряването и избора на учебници в 


началната училище. В сб. Международен семинар „Образование за всички”, 


Шумен, 2010 – в статията е презентиран проблемът за оценяването, 


одобряването и изборът на учебници в началното училище. Статията представя  


причините за затруднения в процеса на подготовка на учебници за началните 


училища и трудностите, които срещат началните учители при избора на 


учебници и учебни помагала. 
 


 Възгледи за училищната дисциплина в българската специализирана 


педагогическа литература след 1989 година. В сб. „40 години Шуменски 


университет 1971 – 2011”, Шумен, 2011 - статията представя възгледите на 


съвременни български изследавтели за училищната дисциплина след 1989 


години. Разгледани са някои санкции и причините водещи до неприемливо 


поведение. 
 


 Ботю Шанов за наградите и  наказанията. В сб. „Иновационни  практики в 


образованието”. Благоевград, 2011 - в тази статия са описани възгледите на 


Ботю Шанов за наградите и наказанията – тяхната същност, преживяванията, 


които предизвикват у децата и възпитателите, типовете учители в контекста на 


отношенията с учениците  и използваните наказания и награди. 


 


 Възпитанието между свободата и принудата. В сб. Пътуващ семинар Шумен – 


Риека – Венеция/ Образователни технологии. Шумен, 2012 - тази статия 


разглежда въпроса за свобода и принудата в процеса на обучение. Представени 


са гледните точки на различни автори по този проблем,  потърсени са приликите 


и разликите в техните схващания. 


 


 Поощренията и наказанията на учениците през периода на социализма. В 


сб. Пътуващ семинар Шумен – Белград - Будапеща – Виена/  Иновации в 


образованието. Шумен, 2013 - тази статия разглежда въпроса за поощренията и 


санкции по отношение на учениците по време на периода на социализма. Те са 







описани въз основа на одобрените от Министерство на образованието 


официалните разпоредби действащи към онзи момент. Изведени са популярни 


награди и наказания на учениците през периода на социализма. 


 


 Поощренията и наказанията на учителите през периода на социализма. В 


сб. Годишник на Шуменския университет „Епископ К. Преславски”, том XVІІ 


D. Шумен, 2013 - тази статия представя поощренията и наказанията на 


учителите през периода на социализма. Те се основават на одобрени от 


Министерството на образованието в този момент официални държавни 


документи.  


 


 Права и задължения на учителите през периода на социализма. В сб. 


Пътуващ семинар Шумен – Белград - Будапеща – Прага - Братислава/  Иновации 


в образованието. Шумен, 2014 - тази статия обсъжда правата и задълженията на 


учителите през периода на социализма. Те са изведени от приложимите 


разпоредби по време на този период.  


 


 Конкурентноспособност на образователните услуги в университетското 


образование. В сб. Пътуващ семинар Шумен – Белград - Будапеща – Прага - 


Братислава/  Иновации в образованието. Шумен, 2014 – в тази статия са 


представени характеристиките на конкуренцията и конкурентоспособността в 


контекста на образователни услуги в университетското образование. Поради 


неяснотите на концепциите се предлагат различни определения за тях. Направен 


е опит да се опише спецификата на конкурентоспособността на образователни 


услуги в университетското образование. 


 


 Права и задължения на учениците през периода на социализма. В сб. 


Годишник на Шуменския университет „Епископ К. Преславски”, том XVІІ, 


Шумен, 2014 - тази статия презентира правата и задълженията на учениците 


презпериода на социализма. Те са изведени от действащите разпоредби по време 


на този период. 


 


 Разграничаване  на бърнаут-синдрома от близки до него конструкти. В сб.: 


Научни трудове, том 53, серия 6.2,  Русе, 2014 - тази статия 


се отнася до Burnout синдрома. В нея е направен е опит прегарянето да бъде 


разграничено от тясно свързани с него конструкти - стрес, страх, умора, 


изтощение, депресия, недоволство, отвръщение, монотонност, пренасищане. 


 


 Права и задължения на учителите в съвременното българско училище. В 


сб.: Научни трудове, том 53, серия 6.2,  Русе, 2014 – в тази статия се описват 


правата и задълженията на учителите в българските училища днес. Нормите на 


поведение на учителите в училище и извън него са в корелация със 


задълженията. Те са регламентирани от законодателя в Правилника за прилагане 


на закона за народната просвета (ППЗНП) (и в правилниците на училищата) и са 


императивни за всички учители. 


 


 Нарушения и наказания на учениците във варненските средни училища 


през периода на социализма. В сб.: История на просветното дело – нови 


изследвания, уникални културни ценности и музейни колекции, иновативни 


форми на представяне. Габрово, 2015 -  тази статия е посветена на нарушенията 





