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Изследователска работа

Проект
към
МОН
„Стажантски
програми за кариерни консултанти –
модел на партньорство между студенти,
работодатели и висши училища за
развитие
на
конкурентноспособна
работна сила” за периода май 2009 – май
2010 г., Европейски структурни фондове
2007-2013 г.,
Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”,
партньор „Менпауър България” ООД,
експерт.
Научно-изследователски проект март
2010 - декември 2010 г., финансиран от
НИС на СУ „СВ. Кл. Охридски” –
„Факултетът по педагогика в СУ „Св.
Кл. Охридски” на 25 години – юбилеен
фотоалманах”, ръководител на проекта.
Научно-изследователски проект към
Европейски
структурни
фондове
„Укрепване и устойчиво развитие на
научно-изследователския потенциал на
Софийския университет в областта на
електронното обучение“ (№ BG 051 PO
001 – 3.3.04 / 52) с ръководител доц. д-р
Румяна Пейчева-Форсайт
–
като
експерт-обучител в Докторантското
училище
с
лекционен
курс
„Концептуализация
и
дизайн
на
дисертационен труд“
Проект „Заедно в час“ по Европейски
структурни фондове. Обучител по
Методика на обучението по философски
дисциплини в училище. Юни-август
2011 г. – 2012 г.
Законодателно проучване „Кариерното
образование в училище в Европа и в
САЩ“ – възложено от Парламентарната
комисия по образованието, науката и
въпросите на децата, младежта и спорта
– октомври-декември 2011, научен
ръководител на екипа със сътрудници от
Студентсакта
програма
за
законодателни проучвания към НС на
РБ.
Законодателно проучване
„Професионаолно ориентиране и

консултиране на деца с увреждания –
законодателна рамка в страните от
Европа и в САЩ“ – възложено от
Парламентарната комисия по
образованието, науката и въпросите на
децата, младежта и спорта – февруаримай 2012, научен ръководител на екипа
със сътрудници от Студентсакта
програма за законодателни проучвания
към НС на РБ.
„Евридика 2012“ – международен
проекг за създаване на електронен
портал Europedia
- редактиране и
актуализиране на І, ІІ глава от
националното участие на България в
портала – Договор за консултант и
експерт Eurodice № 13-001 от 002.2012 г.
да 01.04.2012 г. с ЦРЧР.
Национален
проект
отдел
„Образование“ за обучение на учители
„Базови методически подходи зо
ключови компетенности“ – 2-12-2013 г.,
обучител

Научно ръководство на докторанти

Веска
Гювийска.
„Развитие
на
педагогическия дискурс в урока“,
защитила октомври 2004 г.
Илиана
Петкова.
Образователни
нагласи на студенти в специалност
педагогика. Защитила 27 март 2008 г.
«Образователни нагласи на студенти от
специалност педагогика»
Стели Петева. Защитила 6 декември
2007 г. по научна специалност 05.07.01
Теория на възпитанието и дидактика с
тема «Психолого-педагогически модел
за продължаващо обучение в системата
на социалната работа»,
Диана Железова, на самостоятелна
подготовка в РУ „А. Кънчев” –
„Умението за педагогическа рефлексия
като
детерминанта за
устойчиво

Избрани публикации

професионално
развитие”,
защита
30.08.2012 г.
Силвия Йотова. по научна специалност
05.07.01 Теория на възпитанието и
дидактика с тема „Педагогическа
диагностика на четивност на учебни
текстове”.
Кирил Хинков, на задочна подготовка,
2010 – 2013 „Диагностика и формиране
на
ключови
професионални
компетентности
в
процеса
на
адаптиране към професията”
Карл
Либих,
на
самостоятелна
подготовка, 2010-2013 г. Модел нa
kариерно консултиране в академична
среда”
Мерджанова, Я. Теория и методика на
пофесионалното
ориентиране.
С.,Университетско издателство “Св.
Климент
Охридски”,
2003,
(в
съавторство с Д. Василев).
Мерджанова,
Я.
Професионална
педагогика – в традиция и в
перспектива. София, Университетско
издателство, 2004.
Мерджанова, Я. Философия за 11 клас.
С., 2001, съавт. С. Герджиков.
Рашева-Мерджанова, Я. Как да се съгласуваме?
Ръководство
по
организационна и лична кариерна
култура.
Съавт.
Цв.
Динчева.
Благоевград, 2007.
Рашева-Мерджанова, Я. Науките за духа
в училище. София, Екстрем, 2007.
Рашева-Мерджанова, Я. Експертиза на
училищния
учебник.
Ръководство.
София, 2009.
Рашева-Мерджанова, Я. Живот в есета.
С., 2011.
Рашева-Мерджанова,
Я.
Мултисензорният принцип в обучението
и в живота. София, Университетско
издателство, 2005.
Рашева-Мерджанова, Я. Майчинството
като универсално явление. София, ИК
“Петекс”, 2006.
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Рашева-Мерджанова, Я. Генеалогопедагогически прочит на Библията.
Благоевград, 2007.
Рашева-Мерджанова, Я. От динамичен
профил към холограмен модел на
интересите (детско-юношеска възраст).
С. Университетско издателство, 2008.
Рашева-Мерджанова, Я. Пенталогия на
родовостта.
(културно-образователни
преходи, личностни модели) София,
2011.
Рашева-Мерджанова, Я., М. Богданова.
Европейско кариерно образование и
националната перспектива. С., Амаранд,
2012.
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Я.
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Юбилеен
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педагогика”. С., 2011.
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