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Актуалност и значимост на научния проблем 

Съвременното образование е предмет на много съперничещи си изисквания, 

които оказват влияние върху организацията и съдържанието на обучението, 

нагласите и уменията, необходими за създаването на ефективна среда за учене и 

взаимоотношения, основаващи се на сътрудничество между учениците. Училището 

продължава да има важна роля в процеса на формиране и развиване на 

учениковата личност и трябва да помага на подрастващите да развият увереност в 

себе си като личности и членове на различни групи в рамките на обществото. Освен 

това е доказано необходимо малките ученици да бъдат насърчавани да развиват 

широк набор от умения и интереси, да се определи и подпомогне техният потенциал, 

да се стимулира творчеството.  

Обществено-политическата действителност през последните години у нас 

поставя сериозни проблеми пред образованието и извежда на преден план по-

прагматични интереси. Игровият образователен модел „Образователен театър” е 

подходящ за постигане както за образователни, така и за възпитателни цели, защото 

доставя удоволствие на децата, мотивира и ангажира, формира емоционални и 

социални умения чрез интерактивност и възможност за участие на сцена, защото 



„класната стая е сцена, учениците актьори, а на учителя се налага влиза в ролите на 

сценарист, режисьор, оператор и драматург (а понякога и актьор)“ (цитат от 

изследване сред начални учители). 

В този контекст трябва да отбележа, че изборът на темата на 

дисертационното изследване е добро научно попадение, защото отчита 

потребностите и динамиката на времето, в което растат днешните ученици, смяната 

на приоритети, необходимостта от обучение ориентирано към диалог и 

взаимодействие, ориентирано към опита, целящо активно учене. Нещо повече, 

темата е релевантна на желанието на хората, които работят в сферата на 

образованието и които имат отношение към образованието и възпитанието на 

децата да преосмислят доминиращите подходи в образованието и да прилагат 

подходи, методи и модели, които да формират усещане за успех и значимост у всеки 

ученик; да издигат качеството на взаимоотношенията; да развиват въображението и 

творческия потенциал, защото креативността в образованието е толкова важна, 

колкото и грамотността. По този начин у малките ученици се създава самочувствие, 

формират се важни социални и организационни умения и компетентности, които им 

помагат да изградят личността си многостранно подкрепени от всички участници в 

педагогическия процес. 

В настоящата разработка изследователското търсене е насочено към «… 

социално-педагогическите аспекти на развитието на взаимоотношенията в 

училищния клас (начална училищна възраст) на фона на приложението на набор от 

интерактивно-ролеви стратегии на Образователен театър.» (с.8) 

Докторантката убедително защитава тезата, че чрез прилагане на „… 

специално конструирани интерактивно-ролеви стратегии в Образователен 

театър, ще се развият взимоотношенията между учениците в специфична 

индивидуално и групово ориентирана перспектива.“ (с.9) 

 

Обща характеристика и съдържание на дисертацията 

Изследването е в обем от 222 страници и се състои от увод, три глави, 

заключение, използвана литература и 11 приложения.  

Библиографията наброява 138 заглавия на научни източници, от които 99 на 

кирилица и 39 на латиница. 

Самото структуриране и оформление на разработката насочва към 

прецизност и изчерпателност. 



Това се демонстрира още в увода, в който съобразно с изискванията за 

подобен вид изследване, кратко, ясно и основателно се излагат мотивите за избор 

на темата, конкретизират се целите и произтичащите от нея задачи, очертава се 

обектът и предметът на изследването, формулира се хипотезата.  

Обект на изследване е развитие на взаимоотношенията в училищния клас 

(начална училищна възраст, а предметът е свързан със стратегии на Образователен 

театър, насочени към развитие на взаимоотношенията в училищния клас. 

Дисертационното изследване има две основни цели, ориентирани към 

проучване, изследване и анализ „… на развитието на взаимоотношенията в 

училищния клас (начална училищна възраст), включени в емпирична извадка, чрез 

целенасочен групов процес, в който се използва набор от интерактивно-ролеви 

стратегии на Образователен театър“ и разработване на „… модел за социално-

педагогическа работа, основан на непрекъснато стимулирана към участие 

публика“. (с.9) Издигнатата хипотеза идентифицира проблема на изследване, като 

насочва към необходимостта от използване на възможностите на театралните 

системи, форми и драма методи на обучение като обективни предпоставки за 

развиващи се взаимодействия и взаимоотношенията между учениците в училищния 

клас. 

Изложението на съдържанието на дисертационния труд се разгръща логично 

и последователно, за да се решат поставените задачи. Трите основни части на 

разработката съдържателно проследяват теоретични и практически концепции и 

иновации, изхождащи от международната научна литература, посветена на 

изследвания проблем и описание, анализ и интерпретации на собствен 

експериментален опит, очертаващ практическите перспективи за развитие на 

авторовите идеи в българската училищна практика на началното училище.  

Смятам, че теоретичната част на дисертацията е представена компетентно, 

характеризира се с широк обхват на тематиката, обстойно изучаване и вътрешно 

осмисляне на степента на разработеност на темата от други изследователи. 

Авторката демонстрира добро познаване на специализираната литература по 

изследваната проблематика. Добро впечатление прави умението на авторката да 

прецизира използваните понятия, а също и да представя и изследва цялостния 

контекст на тяхната проява. Става въпрос за специалното внимание, което Мария 

Николова отделя на понятийните корелации, свързани интеграцията между 

различни образователни модели: информационен, поведенчески, креативен и модел 



на социалните връзки в рамките на Спектакъла, надграждането в отделните етапи 

на създаване на различните видове образователни представления, участниците и 

техните роли и приложението в началното училище; съдържателната обвързаност 

между формалното и неформалното обучение и творческото мислене като резултат 

от взаимодействието между формалното и неформално образование в начален етап 

на обучение.   

Експерименталната защита на изложените идеи и постановки е представена 

в трета глава, в която се открояват три основни информационни ядра: научно-

изследователски дизайн на емпиричното изследване, организация и методика на 

изследването, анализ на резултатите от емпиричното изследване, прагматична 

насоченост на анализите и изводите от проведеното емпирично изследване. В 

методиката на изследване докторантката посочва период и етапи на изследване, 

описва изследователския инструментариум, представена е извадката на 

емпиричното изследване.  

Анализът на резултатите е детайлно представен според предварително 

формулираните критерии и показатели за анализ. Резултатите са прилежно 

представени и онагледени в диаграми и таблици. Направените изводи са 

релевантни и произтичащи от изложението.  

Съдържанието на заключението е съотнесено към целта и хипотезата на 

изследването. Доказва се, че поставените цели са постигнати и хипотезата е 

потвърдена.  

 

Теоретична и практическа значимост на разработката 

Дисертационният труд представлява теоретично аргументирана и 

експериментално защитена авторска позиция за развитие на взаимоотношенията в 

училищния клас (начална училищна възраст) посредством набор от стратегии на 

Образователен театър. 

Сред очертаните научни приноси бих откроила следните: 

В теоретично-съдържателен план: очертани са съвременни проекции за 

развитие на взаимоотношенията в училищния клас (начална училищна възраст) 

посредством набор от стратегии на Образователен театър. 

В практико-приложен план: разработен концептуален модел за групова 

социално-педагогическа работа, основан на набор от стратегии на Образователен 

театър, който създава ефективни предпоставки, за развитие на взаимоотношенията, 



възникващи между учениците в училищния клас; доказва се приложимостта на 

концептуалният модел, който обогатява театрално-образователната система 

Образователен театър и създава прогресивни възможности за превръщането 

й в реална педагогически ефективна система. 

 

Авторефератът 

Авторефератът отразява съдържанието на дисертацията. Оформен е 

съобразно стандартните изисквания. 

 

Публикации по темата на дисертацията  

Публикациите по темата са доказателство за устойчивия научен интерес на 

Мария Николова към проблемите, поставени в дисертационния труд. 

Представени са 6 публикации по темата, от които 1 студия, 2 статии и 3 

научни доклада. Всички публикации са самостоятелни. 3 от публикациите са в 

научно-изследователски списания и 3 са в сборници от международни научни 

конференции, проведени в България 

 

Документите и материалите по процедурата са оформени грижливо и дават 

възможност за обективна и пълна оценка на докторанта в съответствие с 

изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за приложението му и Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в Софийския университет “Св. Климент Охридски“. 

 

Въпроси към докторантката 

Идеята за вплитането на играта в обучението не е нова. Какви са основните 

отличителни маркери, които гарантират успеха на Образователен театър по 

отношение на сплотеността на класа и ценностното съдържание на 

междуличностните отношения? 

Какво би мотивирало учителите да включват учениците в обучение, основано 

на ролево взаимодействие и сценичен диалог? 

 

Заключение 

По своята актуалност, съдържателно и научно изпълнение дисертационният 

труд отговаря на изискванията за придобиване на ОНС „доктор“ в направление 1.2. 



Педагогика. Разработката е добре структурирана, изведените научни приноси се 

основават на достоверно представен теоретичен и емпиричен материал и имат 

характер на обогатяване както на теорията, така и на педагогическата практика по 

посока използване на образователния театър като система за приложение в 

училищната практика.  

Всичко, изложено дотук, ми дава основание да предложа на Уважаемото 

научно жури да гласува за присъждане на ОНС „Доктор” на Мария Николаева 

Николова. 
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