
Становище

Относно: научната, научно-приложната и професионално-
академичната дейност и продукция, представени от гл.ас. д-р Лора Илиева 
Спиридонова за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 
„доцент” по професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна 

педагогика -  интеркултурно образование), обявен със заповед на ректора на 
СУ „Св. Климент Охридски“ № РД 38-674/06.11.2017 г. и в Държавен 
вестник, бр.51/27.06.2017.

Изготвил становището: доц.д-р Стефка Иванова Динчийска, член на НЖ

• Обобщени данни за професионалното развитие, научната 
продукция и дейност на кандидата

Единствен кандидат за участие в конкурса е гл.ас. д-р Лора Илиева 
Спиридонова.Представеният от нея комплект от документи и материали 
съдържа акуратно организирана информация, която отговаря на 
изискванията, условията и реда за придобиване на научни степени и заемане 
на академични длъжности, отразени в ЗРАСРБ, Правилника за прилагането му, 
както и Правилника за развитие на академичния състав на СУ 
„Св.Кл. Охридски”.

Гл.ас. д-р Лора Спиридонова е преминала последователно през всички 
степени на академичната система: бакалавър, магистър, доктор, придобити 
във ФНПП на СУ. Параметрите на нейното професионално израстване 
доказват устойчив интерес към специфичната проблематика на 
предучилищната педагогика. Върху тази основа тя се е ориентирала към по- 
специализирано научно-изследователско поле - интеркултурното 
образование. Като асистент води семинарни и практически упражнения, 
участва в координирането и оценката на практически форми: хоспитиране, 
текуща педагогическа практика, преддипломна педагогическа практика със 
студенти от специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, 
„Предучилищна и начална училищна педагогика“ . Като гл.ас. е разработила 
три нови университетски курсове, по които чете лекции: „Интеркултурно 
образование“, „Игра и интеркултурна компетентност“, „Приложни техники 
за детско творчество”.



Списъкът на публикациите на д-р Лора Спиридонова за участие в 
конкурса обхваща 48 разработки: самостоятелни -  23 (две монографии, две 
студии, 7 статии, 12 доклада от конференции със сборници); в съавторство - 
25. Като съавтор д-р Спиридонова участва в разработването на две статии, 
книга, две университетски учебни пособия и реферирани рецензирани учебни 
помагала по Програмна система „АБВ@игри“ (4 книги за учителя и 16 за 
децата от целия предучилищен период).

В съдържателен план депозираните публикации са актуални, полезни 
за академичната и предучилищната практика, в езиково-стилистичен аспект 
те са научно издържани, с коректна терминология.

Д-р Спиридонова е разпознаваем в академичното пространство колега, 
което се доказва не само от публикационната й активност (включително в 
системата Авторите, статия в Skopus), участие в различни научни форуми, но 
и от представената справка за цитирания (26 на брой), които са използвани в 
дисертационни трудове, дипломни работи, статии, доклади.

Аспект от творческата биография на гл.ас.Спиридонова е участието й 
в различни допълнителни дейности, които разширяват социалните и 
професионалните компетентности: национална комисия в два конкурса на 
МОН „Детската градина -  от другата страна на едно вълшебно огледало“; 
участие в екипи на научно-изследователски проекти (5 на брой); 
представител на нехабилитираните преподаватели във ФС на ФНПП в два 
мандата.

• Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на
представената за участие в конкурса творческа продукция

Научната продукция на д-р Спиридонова е в рамките на професионално 
направление 1.2. Педагогика. Всички публикации впечатляват с дълбочина, 
компетентност и сериозно познаване на българския и световния опит в 
сферата на интеркултурното образование.

Тематично в научно-изследовател ската и практико-приложната 
дейност на гл.ас. д-р Лора Спиридонова основният акцент е поставен върху 
интеркултурното образование.В монографиите и студиите сполучливо са 
дефинирани параметрите на възпитанието в интеркултурна компетентност на



децата от предучилищна възраст и на студентите, бъдещи педагози. 
Безспорно постижение на авторката е успешното съчетаване на теоретичните 
постановки и предложените гъвкави решения за използване на формиращите 
функции на играта в детството, както и апробирания модел за педагогическа 
рефлексия на интеркултурната компетентност на студентите под формата на 
когнитивни тренинги, тренинги, ориентирани към опита, проектни 
презентации, провокиращи дискусии, генериране на идеи, извеждане на 
алтернативи.

В своята цялост тематиката на представената научна продукция е 
актуална, полезна, интересна, значима в научно-практически план и 
представя д-р Спиридонова като ерудиран университетски изследовател, 
който познава в детайли спецификата на работната проблематика. 
Представените научни продукти съдържат приоритетно концептуални, 
методически и практически аспекти на интеркултурното образование, което е 
аргумент за ориентацията към обявения конкурс.

Монографиите, студиите, учебните помагала обогатяват академичната и 
предучилищната практика, защото са насочени към конкретни адресати: 
студенти от ОКС „бакалавър“ и „магистър“ от специалност „Предучилищна 
педагогика и чужд език“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 
директори на детски градини, детски учители, педагози от други 
образователни степени и институции.

Според мен изведените от авторката приноси в теоретико-систематичен, 
експериментално-изследователски и практико-приложен план са обективно 
отражение на нейната коректна изследователска и преподавателска дейност.

• Критични бележки и препоръки:

Нямам конкретни критични бележки, а препоръка да продължи да издава 
в учебници и учебни помагала всички материали, които касаят академичните 
курсове, по които работи и в които се чувства определен дефицит.



Заключение:

Като имам предвид, че представената научна продукция е 
достатъчна като обем, съдържание, качество и приноси и отговаря на 
профила на обявения конкурс, както и цялостната преподавателска и 
научно-изследователска дейност на кандидатката убедено препоръчвам на 
уважаемото научно жури да гласува с положителен вот заемането на 
академичната длъжност “доцент” в СУ „Св.Климент Охридски” по 
професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика -  
интеркултурно образование) от гл.ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за 
нуждите на катедра „Предучилищна и медийна педагогика” на Факултета 
по начална и предучиилищна педагогика на СУ „ Св.Климент Охридски “.

Стара Загора

10.12.2017 г.


