
Р Е Ц Е Н З И Я  
от  

проф. дн Венка П. Кутева - Цветкова, 
член на научно жури  

по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” 
в ШУ "Епископ Константин Преславски" 

 
 Област на висше образование: 1. Педагогически науки;  
 Професионално направление 1.2. Педагогика; 
 Научна специалност: Теория на възпитанието и дидактика (Начална 
училищна педагогика); 
 Факултет:  Педагогически; 
 Катедра:  Технологично обучение, професионално образование и 
предучилищна и начална училищна педагогика; 
 Обявен: в „Държавен вестник”, бр. 104/29.12.2016 г. 
 
 Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Снежана Лазарова Борисова, 
преподавател в Педагогически факултет при ШУ "Епископ Константин 
Преславски". 
 
 І. Данни за конкурса. Конкурсът за заемане на академичната длъжност 
„доцент“ в ШУ "Епископ Константин Преславски"  - Педагогически факултет, е 
обявен в ДВ бр. 104 от 29.12.2016 г. Спазени са всички изисквания на Закона и на 
Правилника на ШУ "Епископ Константин Преславски" относно придобиването на 
научни степени и заемане на академични длъжности. Гл. ас. д-р Снежана Лазарова 
е единственият кандидат в конкурса. 

 
ІІ. Данни за участващия в конкурса кандидат 
Гл. ас. д-р Снежана Лазарова е родена през 1966 г. в гр. Шумен. 
Средно образование получава в Математическа гимназия "Лиляна 

Димитрова", гр. Шумен. 
През 2001 г. завършва ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност 

начален учител и учител по руски език в І – ІV клас. Магистър е по управление на 
образованието. 

Професионалната си кариера започва като начален учител в ОУ "Христо 
Ботев" – с. Ивански. 

Началото на академичното й развитие е като асистент в катедра 
"Технологично обучение, професионално образование и предучилищна и начална 
училищна педагогика" на ШУ "Епископ Константин Преславски" през 2004 г. 
Работи съответно като старши и главен асистент. От 2013 г. е доктор по Теория на 
възпитанието и дидактика (предучилищна и начална училищна педагогика) след 
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успешно защитена дисертация на тема "Гражданско образование чрез обучението 
по роден край, околен свят и човекът и обществото". 

Има допълнителна педагогическа квалификация по интеркултурно 
образование в ЮЗУ "Неофит Рилски" – гр. Благоевград. 

Владее руски и немски езици. 
 Гл. ас. д-р Сн. Лазарова е член на Факултетния съвет на Педагогическия 
факултет, член на различни комисии към ФС на Педагогическия факултет, член 
на Общото събрание на Педагогическия факултет. 
 Членува в различни организации. 

Научните и професионалните й интереси са фокусирани в следните области: 
- Гражданско образование в началното училище; 
- Учебно съдържание по природознание и родинознание; 
- Методика на обучението по природознание и родинознание. 
Участва като лектор на обучения на учители, свързани с професионалната 

им квалификация (ДИКПО – Варна и РААБЕ България – София). 
В периода  2008 – 2016 година е член на експертната комисия за оценяване на  

тестови задачи по човекът и природата за Национално външно оценяване 4. клас 
към ЦКОКУО. 

С цялата своя професионална дейност гл. ас. д-р Снежана Лазарова работи 
за утвърждаване на добри практики в Педагогическия факултет на ШУ "Епископ 
Константин Преславски". 

 
ІІІ. Описание на научните трудове, с които кандидатът участва в 

обявения конкурс 
 Основните публикации за участие в конкурса на гл. ас. д-р Снежана 

Лазарова са  30. От тях – 3 монографии (1 самостоятелна и 2 в съавторство), 4 бр. 
учебно-помощна литература (1 учебник, 1 електронен учебник, учебна тетрадка и 
книга за учителя), 23 статии и научни съобщения (от тях статии в научни 
списания - 5, статии в български годишници - 4, статии в научни сборници – 12, 
статии в научни сборници в чужбина – 2 бр.). 

Публикациите могат да бъдат групирани в следните направления: 
 1. Гражданско образование в началното училище. 

2. Мониторинг на етноцентризма в началното образование. 
3. Учебно съдържание по природознание и родинознание. 
4. Методика на обучението по природознание и родинознание. 

 
Сред тях важно място заема монографията "Гражданското образование в 

началното училище – история и актуално състояние", УИ "Епископ 
Константин Преславски", Шумен, 2017, 131 с.,  ISBN 978-619-201-152-9. 

Това изследване е своеобразно продължение на проблематиката, развита в 
дисертационния труд на д-р Снежана Лазарова.   

В монографията са разгледани и анализирани официалните държавни 
документи, които регламентират параметрите на гражданското образование у нас. 
Представени са модели за осъществяване на гражданското образование в 
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България и чужбина и са предложени идеи, свързани с неговата реализация в 
съвременното начално училище. 

Трудът е опит да се откликне на вече отчетената и теоретично обоснована 
тенденция за осъществяване на ефективно гражданско образование в началния 
етап на основното образование, в резултат на което да се изгради система от 
знания и умения, формиращи основите на гражданската компетентност у 
съвременната личност. В монографията се разкриват възможности за реализация 
на гражданското образование чрез подходящо учебно съдържание и форми. 

Целта на изследването е да се открои спецификата на гражданското 
образование в началния етап на основното образование и да се потърсят 
възможности за интегриране на основни модели на гражданско образование. 
Специален акцент се поставя на педагогически модел за гражданско образование 
в І – ІV клас.  

За реализиране на целта са формулирани следните задачи: 
• Извеждат се теоретичните основи на изследването, като се уточняват 

основните понятия. 
• Представя се възникването и реализирането на идеята за гражданско 

образование  в българското начално училище.  
• Извеждат се целите и задачите на гражданското образование в началното 

училище (2000 – 2016 г.).  
• Анализира се учебната документация по роден край, околен свят и човекът 

и обществото. 
• Обосновават се съвременни модели за гражданско образование. 
• Очертава се структурата на педагогическия модел. Представят се примерни 

идейни проекти за осъществяване на гражданско образование в началното 
училище. 

Обект на изследване са нормативни документи в системата на училищното 
образование и учебната документация по околен свят и човекът и обществото. 
Предмет на изследването са знанията и уменията, изграждащи системата на 
гражданско образование. 

Монографията съдържа четири части, заключение, литература и приложения. 
Тя е ориентирана към студенти и учители, проявяващи интерес към проблемите 
на гражданското образование. 

Монографиите "Мониторинг на етноцентризма в началното образование 
ІІІ – ІV клас", УИ " Еп. Константин Преславски", Шумен, 2007, (в съавторство с 
И. Иванов, Я. Тоцева, Н. Витанова, К. Йочева и др.), 127 с., ISBN 978-954-577—
476-8. и "Мониторинг на етноцентризма в началното образование I - II клас" 
УИ “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2005, (в съавторство с И. Иванов, Я. Тоцева, Н. 
Витанова, К. Йочева и др.), 123 с., ISBN 954-577-285-9 са резултат от двугодишно 
изследване на екип преподаватели от Шуменския университет.  
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Целите са:  
-  да се разгледа учебното съдържание в учебниците от 1. до 4. клас и да се 

посочат възможностите за осъществяване на интеркултурен подход в 
обучението; 

-  да се проследи доколко включените в учебното съдържание текстове 
представят културата на българския народ като монолитно 
недиференцирано общество и в каква степен е представена културата на 
етническите малцинства (турци, роми, арменци, евреи, руснаци и др.);  

-  да се изследва в каква степен учебниците подпомагат учениците да се 
чувстват комфортно в своите културни идентичности и дават ли 
възможност за усвояване на умения, които да им помогнат да реагират 
адекватно в житейски ситуации.  

 
Не мога да не отделя внимание и на учебниците и учебните помагала. 

Написани с езика на науката, но достъпно и нагледно, те въвеждат учениците в 
актуални проблемни области на науката и практиката. 

Околен свят 1. клас. Учебник, изд. „Просвета”, С., (в съавторство с Л. 
Найденова, Л. Зафирова), 2016, ISBN 978-954-01-3177-1. 

В учебника са разработени всички теми, заложени в учебната програма по 
околен свят за първи клас. Илюстрациите и кратките текстове дават възможност 
за овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с природната и 
обществената среда. Предложени са теми за проекти, разнообразни дидактични 
игри и задачи за наблюдение, за откриване на обекти, за рисуване, които са 
подходящи както за самостоятелна, така и за партньорска или групова работа. 
 Околен свят 1. клас. Учебна тетрадка, изд. „Просвета”, С., (в 
съавторство с Л. Найденова, Л. Зафирова), 2016, ISBN 978-954-01-3178-8. 

В учебната тетрадка по околен свят за 1. клас са предложени задачи за 
затвърдяване на знанията и формиране на разнообразни умения у учениците по 
темите, включени в учебника. Задачите дават възможност за изпълнение на 
разнообразни дейности и са предназначени за самостоятелна работа както в клас, 
така и вкъщи. 
 Книга за учителя. Околен свят 1. клас. Изд. „Просвета”, С., (в 
съавторство с Л. Найденова, Л. Зафирова), 2016, ISBN 978-954-01-3179-5. 

В книгата за учителя са предложени подробни методически разработки за 
всяка тема от учебното съдържание, тестове за диагностика на входното и 
изходното ниво на знанията и уменията на учениците, художествени текстове. 
Книгата за учителя има за цел да улесни работата на педагозите при подготовката 
и провеждането на обучението по околен свят. В нея са включени и учебната 
програма по околен свят и примерно годишно тематично разпределение. 
 Околен свят 1. клас. Електронен учебник по Околен свят 1. клас. e-
book, изд. „Просвета”, С., (в съавторство с Л. Найденова, Л. Зафирова), 2016, 
ISBN 978-954-01-3218-1. 

 4 



Електронният учебник съдържа допълнителни ресурси за обогатяване на 
знанията на учениците по всяка тема и за изграждане на правилни представи за 
разглежданите обекти, предмети, явления от околната среда. Предлагат се 
разнообразни задачи за контрол и проверка на знанията и уменията на учащите, 
които дават възможност и за диференциация на обучението. 

 
ІV. Приноси 
Приносите в трудовете на гл. ас. д-р Снежана Лазарова, са след 

получаването на ОНС "Доктор". Авторските интереси и основаните на тях 
публикации са със специален фокус върху значими аспекти на педагогическата 
теория и практика. Те разширяват изследователските хоризонти, обогатяват 
съществуващото професионално познание.  

 
Приноси с научно-теоретичен характер 
 
1. Гражданско образование в началното училище 
Монографии – (1) 
Статии в научни списания и сборници - 3 (3.15; 3.16; 3.17). 

  
 Проследено е развитието на идеята за осъществяване на гражданско 
образование в българското начално училище преди Освобождението до наши дни. 
Направен е анализ на съвременните нормативни документи съобразно 
възможността, която предоставят за осъществяване на гражданско образование и 
са предложени идеи за проекти, които могат да се реализират в началното 
училище. 

 В публикациите е направен подробен анализ на учебното съдържание, 
заложено в учебниците по роден край, свързано с осигуряването на стандартите 
по гражданско образование в началното училище. Представените констатации 
насочват вниманието към значимостта на темата, но и към недостатъчно 
използвания потенциал в учебниците. 

 
2. Мониторинг на етноцентризма в началното образование 
Монографии – 2 (1.2; 1.3); 
Статии – 3 (3.19; 3.22; 3.23); 

  
 Изследван е интеркултурният потенциал на учебниците по роден край, 
околен свят, човекът и обществото и са направени изводи по отношение 
съответствието им с нормативната база и присъствието/отсъствието на 
етноцентристки елементи в тях. 

 
3. Учебно съдържание по природознание и родинознание 

Учебно-помощна литература – 4 (2.1; 2.2; 2.3; 2.4) 
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 Разработени са теми в учебниците и учебните помагала за първи клас по 
околен свят за учители и ученици, които са съобразени както с новите нормативни 
документи, така и с интересите и възрастовите особености и възможности на 
учениците. 

 
4. Методика на обучението по природознание и родинознание 
Статии – 15 (3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.12; 3.13; 3.18; 3.19; 3.20; 

3.21) 
 
Представени са различни форми на отворено обучение, които започват да се 

използват в началното училище при запознаване с природната и обществената 
среда. Изяснени са същността и особеностите при организацията и провеждането 
ѝм. Посочени са предимствата от използването им в обучението, като се 
акцентира на възможностите за диференциация, които предоставят. Предложени 
са методически варианти на конкретни теми от учебното съдържание по човекът и 
обществото за 3. клас.  

 
5. Други 
Статии –  3 (3.10; 3.11; 3.14) 

 
 Голяма част от публикациите са свързани със съвременните форми, методи 
и средства, които могат да намерят по-широко приложение в образователния 
процес в българското начално училище – учене по станции, групово обучение, 
използване на мисловни карти, дидактични игри, лапбук. 

 
Приноси с практико-приложен характер 
 
1. Гражданско образование в началното училище 
Въз основа на направения анализ на нормативните документи и получените 

резултати от проведена анкета с началните учители е предложен модел за 
осъществяване на гражданско образование в началното училище. Подчертава се 
важността и предимствата на конкретни форми, методи и средства, подходящи за 
неговата реализация. Предложени са варианти за проекти на по-широка 
междупредметна основа, чрез които могат да се обогатят гражданските знания на 
учениците и да се положи началото на формиране на необходимите за живота на 
всеки гражданин социални и граждански компетентности. 

Представени са резултати от проведено експериментално изследване за 
формираните граждански умения у учениците в края на четвърти клас. Въз основа 
на получените резултати и направения анализ, вниманието се насочва към 
предимствата на интерактивните методи при разгръщане на теми, свързани с 
гражданското образование. 

Подробно е представен примерен проект, който цели развиване на 
национално самосъзнание и идентичност. Анализирани са предимствата от 
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използването на проектното обучение за обезпечаване на стандарти от 
държавните образователни изисквания за учебно съдържание по гражданско 
образование. 

 
2. Мониторинг на етноцентризма в началното образование 
На основата на контент анализ на учебниците и на експертната оценка на 

работещите с тях учители са направени изводи за съответствие на учебното 
съдържание с нормативната база, присъствие/отсъствие на етноцентристки 
елементи и интеркултурен потенциал на учебниците. 
 Интеркултурното образование е особено актуална тема в нашата 
съвременност, която се нуждае от поставяне на необходимия й акцент както в 
съдържателен аспект, така и по отношение на нейните педагогически параметри. 
Представена е концепция за използване на възможностите, които предоставят 
различни форми и методи на обучение за реализиране на интеркултурния 
потенциал на учебния предмет "човекът и обществото". 
 Анализирано е учебното съдържание на трите алтернативни учебника по 
човекът и обществото за трети клас, за да се разкрият възможностите за 
осъществяване на диалог между различните култури.  Въз основа на направения 
анализ всеки учител може да организира своята работа така, че да работи за 
създаване на атмосфера на уважение, толерантност и разбирателство с „другите”, 
различните. 

Представени са празниците, които по учебна програма се изучават във втори 
клас и дават възможност за запознаване на учениците с етническото и културно 
разнообразие в нашата страна. Анализирани са темите, в които са представени 
някои празници, традиции и обичаи на общностите, живеещи в България. В 
резултат на направения анализ, вниманието се насочва към необходимостта от 
познаването на празниците на всички етнически малцинства, за да се формира 
толерантно отношение към различните етноси и религии. 
 

 
3. Учебно съдържание по природознание и родинознание 

  Представени и анализирани са иновации в образованието, които дават 
възможност за визуализиране и схематизиране на информацията. Изясняват се 
предимствата от използването на мисловните карти в образователния процес. 
Представени са варианти за приложението им в обучението по човекът и 
природата в началното училище. Предложени са идеи за мисловните карти, които 
могат да послужат като основа при изясняване на нови и абстрактни за учениците 
понятия.  
 

4. Методика на обучението по природознание и родинознание 
Изясняват се същностните характеристики на междупредметните връзки и 

тяхното значение за повишаване на ефективността на образователния процес. 
Посочени са възможности за осъществяване на междупредметна връзка по 
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определени теми от учебното съдържание по околен свят с останалите учебни 
предмети, които се изучават в началното училище. Анализирана е значимостта на 
междупредметните връзки за повишаване на ефективността на обучението. 
Предложена е система за интеграция на природонаучното и технологичното 
направление за формиране на по-обобщени и систематизирани представи у 
учениците за заобикалящия ги свят. 

Анализирани са предимствата на дидактичните игри при запознаване на 
учениците от началното училище с природната среда. Представен е алгоритъм, 
спазването на който дава възможност на всеки учител да състави дидактична игра 
в зависимост от конкретното учебно съдържание. Представена е и една от 
класификациите на дидактичните игри, като към всяка обособена група са 
посочени примери. 

Откроена е работата по проект в училищното образование, която позволява 
да се осъществи връзка между теория и практика. На учениците се възлагат теми 
за разработване, които са свързани с учебното съдържание, отговарят на 
поставените в обучението учебни цели и в които се търси решение на реален 
проблем, заимстван от живота. Това дава възможност на учащите да придобият 
социален опит. Представени са няколко идеи за теми на проекти, които 
активизират обучението по природните и обществени науки и повишават 
комуникативната компетентност по чужд език. 

В публикациите са представени възможностите за използването на 
информационните и на комуникационните технологии при запознаване на 
учениците от началното училище с природната и обществената среда. Посочени 
са конкретни интернет-адреси, които могат да се използват както от учителите, 
така и от учениците с цел да се оптимизира процеса на разбиране и запомняне на 
учебния материал и да се повиши интереса на децата към образователния процес.   

 
 5. Други 

 Част от публикациите са насочени към обучението на студентите-бъдещи 
педагози и повишаване качеството на тяхната подготовка. Разгледани са въпроси, 
свързани с изготвянето на студентското портфолио, прилагането на 
мултисензорния принцип при запознаване на студентите с природната среда, 
подготовката и използването на презентации, създаването на дидактични игри за 
целите на образователния процес.  

-  
 
V. Преподавателска и научна дейност 

 Професионалната кариера на гл. ас. д-р Снежана Лазарова се отличава с 
последователност и целенасоченост. 

Дейността на кандидата за доцент като преподавател оценявам положително.  
 Лекционните курсове, които провежда гл. ас. д-р Сн. Лазарова са на високо 
академично равнище, като съчетава научните изследвания с новостите в 
образователната практика. Тя преподава следните дисциплини в различни 
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бакалавърски програми: гражданско образование в началното училище, учебното 
съдържание по природознание и родинознаие, методика на обучението по 
природознание и родинознание. Автор е и на учебните програми към тях. 
 През годините е провеждала лекционни и семинарни занятия по хигиена и 
здравно възпитание, природознание, методика на обучението по природознание и 
родинознание в началното училище и др. 

Д-р Сн. Лазарова реализира активна проектна дейност в образователни и 
научноизследователски проекти. Тя е експерт, обучител, координатор в 4 
национални проекта и 11 университетски. 
 Използваните от нея съвременни ориентации и подходи в преподаването, 
спомагат за формирането на умения за педагогическа рефлексия у студенти и 
учители. 

В документите по конкурса тя посочва 16 цитирания, доказателство за 
нейния професионализъм. 

 
VІ. Заключение  

 Кандидатът по обявения конкурс гл. ас. д-р Снежана Лазарова отговаря на 
изискванията на ЗРАСРБ, неговият Правилник за приложение и Правилника за 
условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 
длъжности в  ШУ "Епископ Константин Преславски". 
 Въз основа на данните от тази рецензия уверено препоръчвам гл. ас. д-р 
Снежана Лазарова да бъде избрана да заеме академичната длъжност "доцент" 
относно посочения в началото конкурс, за което гласувам положително. 
 
 
 
 
12 април 2017 г. Подпис: ...................................               
гр. Велико Търново                                         (Проф. дн Венка Кутева - Цветкова) 
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