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С Т А Н О В И Щ Е  

от  доц. д-р Стефан Георгиев Манев 

член на научно жури за защита на дисертационен труд на  

Илия Невенов Емилов  

На тема:  „Конструктивистки практики в обучението по химия – 

България, Балканите и Европа“  

за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” 

в професионално направление: Педагогика на обучението по ... 

(Методика на обучението по химия) 

 

Област на изследване 

Бързото развитие на обществото изисква промяна на методите на обучение. Това 

се осъзнава от обществото като цяло. Затова в литературата могат да се намерят 

различни възможности за използване на нови стратегии в образователния процес. Могат 

да се споменат проблемно базирания и изследователските подходи, интерактивните 

методи, разработването на проекти и др. Общото на всички тези стратегии, методи и 

подходи е ролята на ученика в процеса на обучение, който се превръща в основна фигура 

на този процес. Всяка една от тези възможности  има определено място и значение, като 

нито една не може и не трябва да се абсолютизира, като решаваща всички проблеми в 

образованието. Успешното им прилагане изисква създаването на подходяща учебна 

среда. Основите на тази среда се извеждат с помощта на конструктивисткия подход, една 

от водещите по-общи тенденции в областта на образованието. 

Казаното до тук показва, че областта на изследване обект на предложения 

дисертационен труд е актуална.    

 

Анализ на дисертационния труд 

Общи бележки 

Дисертационният труд е написан на 203 компютърни страници. Илюстриран е с  

40 таблици, 44 фигури, 6 приложения и 8 снимки. Литературната справка обхваща около 

450 източника, от които 44 са на български език. 

В основната част от приложенията са представени пълните текстове на 

използваните за анкетите материали, както и графично представяне на част от 

получените резултати. Това е облекчило възприемането на основния текст и според мен 

е удачно.   

 

Въведение 

Дисертационният труд започва с Въведение. В него накратко е описано 

състоянието и тенденциите за развитие на образованието. Обърнато е специално 

внимание на конструктивисткия подход, като една от съвременните и ефективни 

тенденции в психологията и педагогиката. Подчертано е, че природните науки са 

особено подходящи  за ефективно прилагане на конструктивисткия подход. Това кратко 

разглеждане води логично до целта на изследването – да се оцени от гледна точка на 

конструктивисткия подход учебната среда по природни науки в гимназиалните класове 

на различни европейски страни. Тази цел е декомпозирана на няколко въпроса, 

отговорите на които ще се търсят при изследването: прилагане на конструктивисткия 
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подход, нагласата на учителите, влиянието му върху интересите и нагласите на 

учениците, връзката между учебните програми и създаването на конструктивистка среда. 

Както е прието в дисертациите, са дефинирани и задачите, които трябва да се решат в 

хода на изследването и да подпомогнат достигането на крайната цел. Те са реални и 

отговарят на поставената цел. Особено важна е последната задача – Да се предложат 

препоръки за бъдещи проекти и проучвания в тази област.   

Може да се направи заключението, че въпреки малкия си обем, главата 

поставя ясно и логично целите и задачите на дисертационната работа. Освен това 

трябва да се отбележи, че тази цел и задачи са свързани с актуални процеси, които 

протичат в сферата на образованието. Важен елемент е възможността за 

използване на резултатите в училищната практика. 

 

Конструктивизъм и образование 

Тази глава представлява  литературния обзор на дисертационния труд. В нея 

подробно и професионално е разгледано историческото развитие на конструктивизма, 

представянето му като цялостна идея, различните възможности за прилагане на 

конструктивисткия подход в образованието. Ясно е показано, че различни изходни 

представи водят до аналогични резултати, които изграждат в края на краищата 

конструктивисткия подход като единна концепция.  

Особено интересно е разглеждането на конструктивистките практики в 

българското училище при природните науки и по специално в обучението по химия. 

Главата завършва с обобщение, в което се резюмират накратко основните 

заключения, които следват от направеното разглеждане. Трябва да се отбележи, че едно 

от положителните качества на представения текст е, че след всяка част с няколко 

изречения се прави резюме на текста и се правят няколко основни заключения от 

съдържанието. Това показва, че докторантът не само разглежда литературата, но я 

осмисля и използва за извличане от нея на определени тенденции, постижения и 

подсказва възможностите за бъдещо развитие. Считам, че тези параграфи са особено 

ценни в дисертационния труд.    

Трябва да се отбележи, че тази глава е определен успех на докторанта. Тя е 

написана професионално и достатъчно подробно. Събран е значителен материал. 

За читателя е удоволствие чрез нея да  се запознае с конструктивисткия подход. 

 

Прилагане на конструктивисткия подход в обучението по химия 

В тази глава е направен преглед на конкретното използване с помощта на 

различни техники на конструктивисткия подход в обучението по химия. След 

сравнително кратко разглеждане на разликата между традиционното и 

конструктивисткото обучение, се прави анализ на основните стратегии използвани при 

приложение на конструктивистката идея в обучението по химия. При анализа е 

използван историческият подход, което показва и развитието на различните 

възможности и техники във времето. Последователно са разгледани: изследователския 

подход, проблемно-базираното обучение, ученето чрез откриване, интерактивно учене, 

проектно-базирано обучение, мозъчно-базираното обучение. Интересна и важна част от 

тази глава е изясняване на ролята на учителя за създаване на конструктивистка учебна 
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среда. Напълно съм съгласен с дисертанта, че уменията на учителя са ключови за 

реализиране на конструктивизма в средното училище.  

Обобщението на тази глава завършва, с важното заключение, че  изграждането на 

успешна учебна среда е възможно чрез прилагане и комбиниране на изброените и 

разгледани методи, като не се изключват и елементи на традиционното обучение.  

И тази глава е успех на дисертанта. Разглеждането е ясно и логично. 

Анализът на различните възможности е оптимален по обем. И в този случай 

обобщението на главата показва, че докторантът е навлязъл напълно в тази част 

от изследваната област.   

 

Национални и международни сравнителни изследвания на учебната среда по 

природни науки от перспективата на конструктивизма. 

В тази глава е разгледана използваната методика на изследване на състоянието на 

учебната среда в различните страни и у нас. И в този случай е използван историческият 

подход. Разгледани са единадесет използвани в различни случаи, време и страни анкети, 

наречени в дисертацията инструменти. В табличен вид са изведени основните 

характеристики на всяка от тях. Различните инструменти проучват различни страни на 

учебния процес, взаимодействието ученик-учител,  състоянието на взаимоотношенията в 

клас, степента на използване на конструктивизма в класната стая и др.  

В тази глава са разгледани и приложението на най-използваните инструменти за 

проучване на конструктивистката среда в различни страни и у нас. Показани са 

особеностите на всеки един от тях. Показани са някои от получените резултати за 

различните страни за три от най-използваните анкети за ученици и една за учители, 

които са използвани в настоящия дисертационен труд.  

В този случай обобщението на главата позволява да се прецени навлизането на 

докторанта в изследваната от него област и причините за подбор и използване на 

елементи от една или друга анкета в следващото изследване.           

Главата е значителна по обем. В нея са разгледани различните анкети 

използвани за оценка на учебната среда. Ясно е показана високата квалификация на 

докторанта по отношение на тези проучвания и възможностите да подбере тези 

елементи, които ще дадат най-достоверни резултати в бъдещото проучване.  

 

Емпирично изследване  

В тази глава са представени изследванията, обект на настоящия дисертационен 

труд.  В началото на главата се изяснява методологията на изследването. Както може да 

се прецени от предишната глава най-подходящо е да се използват елементи от 

различните изследвания на учебната среда в различни страни. Използва се смесен метод, 

съдържащ количествени елементи – анкети и въпросници и качествени елементи – 

теренни наблюдения и интервюта. По този начин авторът осигурява възможността за 

получаване на пълни, достоверни и актуални данни. Данните са обработени със 

статистически пакет предназначен за социални науки.  

Изследван е контингент от ученици от 9 до 12 клас, задължително и профилирано 

обучение, обучавани в държавни, частни и международни училища. Учениците са от 8 

страни от Европа. В проучването са участвали общо 2322 ученика и 47 техни учители. 

Подробно са описани начините за събиране на данни, характеризирани са отделните 
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групи участници в изследването. В изследването са използвани три от разгледаните 

анкети за ученици: WIHIC (Какво се случва в класната стая?), CLES (Проучване на 

конструктивистка учебна среда), TOSRA (Проучване на нагласи към природни науки) и 

една за учители – TPPI (Педагого-философско интервю за учители). Част от материалите 

са преведени на съответните езици, за да се използват ефективно от учениците. При 

получаването на данни и обработването им са използвани всички приети и подходящи за 

случая подходи за получаване на достоверни резултати. Могат да се споменат: средни 

стойности на резултатите, мода, медиана, стандартно отклонение и стандартна грешка, 

статистическа надеждност, дисперсионен анализ и т.н. Обработени са само валидните 

анкетни карти.  

Получените резултати са представени таблично и графично. Те показват 

резултатите за анкетите като цяло, сравнени са резултатите по анкети, по страни и по вид 

училище. Специално място е отделено за сравняване на резултатите от международните 

училища в различните страни. Към тези резултати са прибавени резултатите от анкетата 

с учителите, наблюденията на условията на обучение и начин на провеждането на 

учебния процес, както и резултати от беседа с преподавателите. Всичко това прави 

много добро впечатление. Данните, резултат на изследването са значителни по обем, с 

висока степен на достоверност и не будят съмнение.  

И в този случай главата завършва с обобщение, което накратко сумира получените 

резултати. Показани са и сравнени нагласите на учителите и учениците, както и 

тенденциите в различните видове училища. Показано е състоянието на изследваните 

училища в различните страни. По този начин е получена сравнителна картина на 

учебните среди в изследваните страни. Разбира се в известен смисъл изследването има 

условен характер, тъй едно пълно изследване изисква по-голямо количество опитни 

резултати. Трябва да се отбележи, че за една дисертационна работа обемът на 

изследването е напълно достатъчен. Струва ми се, че тук може да се отбележи и един 

интересен страничен резултат: по време на изследването на учениците и учителите се 

дава възможност да се замислят и осъзнаят, предимствата на конструктивистка учебна 

среда и възможностите за реализирането и.  

В тази част е представено едно сериозно, интересно и актуално изследване. 

То е проведено като са използвани съвременни методи. Обемът му е значителен 

като обхваща общо 7 страни от Европа, като най-значително е изследването на 

българските ученици.  

 

Заключение 

В заключението е представено изпълнението на задачите, формулирани в I глава. 

Проведени са следните изследвания:  

1. Описани са същността, проявленията и развитието в исторически план на 

конструктивисткия подход в образованието, с акцент към в обучението по природни 

науки.  

2. Подбран е подходящ инструментариум за изследване на учебната среда от 

перспективата на конструктивизма. Част от въпросниците са преведени и адаптирани на 

български, полски и турски език от английския оригинал.  
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3. Проведено е изследване за оценка на учебната среда с 2322 ученици от гимна-

зиалния етап и 47 техни учители по природни науки в училища в Австрия, Албания, 

България, Косово, Полша, Румъния, Турция и Холандия.  

4. Данните от анкетите, наблюденията и интервютата са обработени и учебната 

среда е характеризирана по отношение на конструктивистки тип обучение.  

5. Предложени са препоръки за бъдещи проекти и проучвания. 

В заключението е направен преглед и на резултатите получени в дисертационния 

труд, които решават поставените в увода задачи. Отговорено е на въпросите, на които  

трябваше да се търсят отговори:  

1. Във всички изследвани европейски страни в обучението се съвместяват 

традиционният  и конструктивисткият метод на обучение. Учебната среда в 

изследваните международни училища е преобладаващо конструктивистка. С най-малко 

конструктивистки характеристики се проявява учебната среда в държавните училища.  

2. Голяма част от учителите имат положително отношение към конструкти-

вистките методи. Учителите от държавните училища, успяват да реализират в 

значително по-малка степен конструктивистки подход, отколкото декларират.  

3. Характерът на учебната среда влияе върху отношението на учениците към 

природните науки.   

4. Учебната среда в международните училища категорично може да се определи 

като конструктивистка. Учебните програми за тези училища изискват обучение, 

основано на изследователска работа, решаване на проблеми, близки до реалните и 

участие в учебни проекти. 

Получената картина е резултат на количествено изследване и затова трябва да се 

приеме като адекватна и в известен смисъл оптимистична. Показано е примерът на кои 

училища трябва да бъде водещ при евентуална промяна на учебните програми и начина 

на обучение. Важен елемент е подчертаването ролята на учителя особено при 

реализирането и използването на конструктивистка учебна среда. 

Друг интересен момент от заключението, е отбелязванено на някои ограничения, 

съпътстващи провеждането на изследването, както и фактори, които по един или друг 

начин могат да повлияят на получените резултати. Похвален е факта, че дисертантът  

сам е провел  всички анкети, интервюта и наблюдения. По този начин е намалена 

възможността от изкривявания на резултатите в резултат на човешкия фактор.    

В главата са представени научните приноси на дисертацията, които ще бъдат 

дискутирани по-късно. 

Главата завършва с интересни разсъждения, наречени „Хоризонти на 

изследването”. Най-важното от тях е, че установената връзка между учебната среда в 

класната стая, съдържанието на учебните програми и отношението на учениците към 

природните науки би могло да послужи като индикатор за съставителите на учебните 

планове и програми.      

 

Научни публикации и цитирана литература. 

Дисертантът е представил 5 публикации излезли от печат, на 3 от които е 

единствен автор. Участията му в научни форуми са 7. Не става ясно обаче, в кои от тези 

форуми, той има съобщения и в кои е бил само слушател. Независимо от това броят на 

научните публикации отговаря напълно по количество и вид на изискванията на 
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правилника на Химическия и фармацевтичен факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” за 

присъждане на образователната  и научна степен „Доктор” . 

Част от източниците от литературната справка не са цитирани в текста. Например 

Fisher e представен с 10 работи, от които е цитирана само 1, а Fraser с 44 като първи 

автор и над 20 като съавтор, от които са цитирани около половината. Какви са били 

съображенията на докторанта да постави в литературата толкова много източници, които 

не се използват? Независимо от казаното, цитираната литература показва много добро 

познаване на състоянието на изследваната област.  

 

Основни научни приноси 

Приносите могат да се определят като научно-изследователски с приложно-

практически елементи. 

1. Проведено е сравнително проучване сред ученици и техни учители, в резултат 

на което е оценена учебната среда в различни видове средни училища в няколко 

европейски държави, включително в пет балкански страни: Албания, Австрия, България, 

Косово, Полша, Румъния, Турция и Холандия.  

2. За първи път е изследвана учебната среда в Албания и Косово, а в Румъния и 

Полша за първи път проучването на учебната среда е осъществено с няколко анкети.  

3. Това проучване е едно от първите изследвания за конструктивистка учебна 

среда на международно ниво от български изследовател.  

4. За първи път е направен сравнителен анализ на учебната среда в международни 

и училища с държавни програми.  

5. Доказва се, че в три от изследваните страни – България, Полша и Турция, 

обучението е по-близко до традиционното, отколкото до конструктивисткото, а 

интересът на учениците към природните науки е относително най-слабо изявен.  

  

Автореферат 

Представеният автореферат отговаря на изискванията и описва точно и ясно  

съдържанието на дисертацията и приносите на работата. 

 

Лични впечатления 

Нямам лични впечатления от докторанта. 

 

Общо впечатление от представената работа и забележки 

Нямам принципни забележки към цялостния представен дисертационен труд. 

Дисертацията е оформена грижливо. Езикът е достатъчно ясен и точен.  

Струва ми се, че заглавието е неточно. Всички изследвани страни са европейски. 

От заглавието обаче може да се направи заключение, че Балканския полуостров и 

България не са в Европа.  

Известно недоумение будят и споменатия огромен брой цитирана литература.  

  

Заключение 

Общото заключение, което може да се направи е, че е работено в съвременна и 

перспективна научна област. Получени са значителни по обем и качество интересни 

опитни резултати, които са обработени със съвременни статистически методи. 
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Получените резултати не будят  съмнение и в голяма степен описват състоянието на 

учебната среда в 8 европейски страни.  Резултатите от дисертацията очертават и 

възможността за подобряване на гимназиалното обучение в тези страни. Очертани са 

възможности за следващи изследвания.  

Като цяло докторантът се е оформил като изграден специалист в областта на 

конструктивисткия подход в обучението.  

Въз основа на казаното до тук, считам, че Илия Невенов Емилов  се е справил 

успешно с поставената му задача. Представеният труд отговаря напълно на всички законови 

изисквания и изискванията на правилниците за докторска степен по отношение на 

образователната и научно-изследователската част.  

Ще гласувам убедено за присъждането на образователната и научна степен 

„Доктор” в научно направление „Педагогика на обучението по . (Методика на 

обучението по химия)” на Илия Невенов Емилов.  

 

 

 

Дата: 10.09.2015 г.                                                            

София. 

                                                                      Рецензент: 

                                                                                           
                                             /доц. д-р Стефан Манев/ 

 


