
Р Е Ц Е Н З И Я 

от 

проф. д-р ПЕТЪР  ЛОЗАНОВ  СЛАВЕЙКОВ – ГГФ при СУ»Св. Климент Охридски» 

(член на Научно жури утвърдено със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. 

Охридски”  № РД 38-550/25.09.2015 г.) 

на 

Дисертационния труд на тема «Опит за конструиране на модел за 

функциониране и мениджмънт на географското образование» за придобиването на 

ОНС «Доктор» в научната област 

1.Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по география 

 Представеният дисертационен труд е с автор ас. Мая Петрова Василева, докторант на 

самостоятелна подготовка в катедра „Регионално развитие” на Геолого-Географския 

факултет към СУ”Св.Климент Охридски”. 

І. ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТА. 

Асистент Мая Петрова Василева е родена на 25.04.1979г. в София.Средното си 

образование завършва през 1997г. в 101 СОУ „Бачо Киро”. През периода 1997-2005г. 

учи последователно в ГГФ/специалност „География”/ и ФКНФ/специалност „Немски 

език и летуратура”/ на СУ.В тази връзка притежава квалификация за учител по 

география и немски език в средните училища, а от 2005г. притежава и диплома за 

магистър по „Географско образование”. 

През периода 2001-2007г. Мая Василева е работила като учител по „География и 

икономика” в 101 СОУ „Бачо Киро”, а от 16.04.2007г. е на работа като асистент в 

Геолого-Географския факултет на СУ. Тя води упражнения по :Методика на 

обучението по география, Краезнание и Хоспитиране. Ръководител е на текуша 

педагогическа практика и преддипломна педагогическа практика. 

Асистент Мая Василева е зачислена в доктурантура на самостоятелна 

подготовка по докторската програма „Методика на обучението по география” от 

1.02.2015г. със заповед на Ректора на СУ № РД20-272/29.01.2015г. Отчислена е с право 

на защита с решение на ФС на ГГФ от 23.09.2015г. на база решението на разширеното 

заседание на катедра „Регионално развитие” от 16.09.2015г.Всичко това се потвърждава 

от предоставените документи по процедурата, които напълно отговарят на Правилника 

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

длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”. 

   Досегашната научна продукция на ас.Василева е представена от 12 

публикации, като 2 от тях са свързани  с темата на дисертационния й труд – „Система 

на географското образование.....”, ГСУ,т.106,2014г. и „Система на принципите на 

обучението по география - ......”,ГСУ,т.105,2013г. 

2. ДАННИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯТА И АВТОРЕФЕРАТА. 

Дисертационния труд е съобразен с всички изисквания на Закона „За условията 

и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности” и 

правилниците за приложението му.Той отговаря и на традиционните изискания за 

подобен род научни изследвания.  

 



Темата на дисертационния труд е актуална от гледна точка актуалността на 

проблема с мениджмънта на образованието въобще.  

Дисертационният труд е структуриран в 3 глави и заключение, като в 

съдържанието е пропуснат увода/въведението/. Структурата на труда като цяло   

отговаря на темата и в достатъчна степен осветлява изследвания проблем.  

Обемът на разработката е 204 страници, включително 45 фигури и 39 таблици в 

текста. Към нея са приложени и 9 приложения. 

   Литературната справка на дисертацията обхваща 29 заглавия на български 

език  и над 200 заглавия на немски и английски език! 

Този обем на литературната справка е внушителен от гледна точка на нивото на 

подобни разработки и показва познанията на доторантката относно литературните 

източници по проблема.  

Въведението на разработката е с обем от 4,5 страници. Спазени са основните 

изисквания към един дисертационен труд – формулирани цел и задачи, актуалност и 

изученост на проблема, анализ на състоянието и тенденцията и заключение В него 

доторантката е мотивирала актуалността на тематиката на разработката си,посочила е 

ясно обекта, предмета и целта на изследването, както и задачите които си е поставила 

за решаване в разработката.Интересен е нейния подход към задачите да лансира и 

редица хипотези. Накратко докторантката е посочила и основните методи на 

изследване, които е използвала в разработката си. 

 Глава І на дисертационния труд има обем 33 страници и е посветена на 

основни термини и понятия, с които се борави в разработката – образователен 

мениджмънт, категориално образование, компетентност, икономическа педагогика и 

др.  

Глава ІІ е посветена на спецификата на географското образование у нас и има 

обем от 66 страници. Авторката е разкрила спецификата на българската образователна 

система и отделните й подсистеми, мястото на географското образование у нас, както и 

неговите особености в отделните етапи на обучение.Докторантката прави кратък 

анализ на очакванията от новия „Закон за училищното образование”, които според мен 

са твърде завишени. В тази връзка би трябвало и тя да направи оценка на тези 

очаквания на базата на съдържателната част на Закона. Тя подробно е разкрила 

същността на „откривателското учене” и „ученето чрез решаването на проблеми”, като 

свързва последното с „креативното мислене”. Анализирала е и „понятийния анализ” 

като етап от обучението.Подробно е разгледала условията за изучаването на понятията 

е трансфера  на наученото в други ситуации и сфери. Разграничила е следните видове 

трансфер: Пространствен, съдържателен, методически и трансфер на отношение и 

начини на поведение. Не е изяснила обаче същността на „интелигентността”.   

Авторката свързва психологията на развитието и социалната психология с ГО, 

което е напълно в унисон с новите световни тенденции в обучението въобще и 

конкретно в обучението по  география.   

Докторантката ясно и точно е разграничила отделните фази на учебния процес / 

мотивация, мозъчна атака, стратегии за учене и т.н./ като подробно ги е изяснила. 

Особен интерес за непредубедения читател представлява извода на докторантката 

относно необходимостта от приложимост на наученото в други сфери и 



ситуации/трансфер/. Тя е добре запозната и с различните модели за обучение –

кибернетичен, берлински, хамбургски, критично-комуникативен, конструктивистки и 

др. 

Докторантката одробно е изяснила и принципите на обучението по география, 

като ги е поделила в две групи – дидактически и методически.  

Ясно е посочена и главната цел на обучението по география – формирането на 

географска култура у учениците. 

Интерес представлява раздела за географията, като фактор на външната КОС.В 

него авторката разглежда различните научни подходи в географията, системата на 

географията, географските методи на изследване и др. Тя е вникнала дълбоко и в 

мисията на ГО: Да помогне на учениците по-добре да разбират пространствените 

взаимоотношения на земната повърхност и нейното усвояване; Да създаде отговорни и 

активни граждани. 

Докторантката е вникнала дълбоко и в същността на системата на ГО като е 

възприела изцяло схемата на Р.Гайтанджиева/стр.111/.Тук можеше обаче да се 

мотивира за избора си. 

Глава ІІІ-та от докторската дисертация е посветена на модела за 

функционирането и мениджмънта на ГО. Тя има обем от 90 страници и се явява ядро на 

труда, а също и основна задача поставена от докторантката за решаване в нейната 

разработка. В тази глава отново авторката е подходила нетрадиционно чрез изказването 

на хипотеза и нейното доказване в текста. На стр.114 е предложена графика на модела, 

чийто автор обаче не е показан.   Според докторантката задачите на мениджмънта се 

поделят в 3 хоризонта – нормативен, стратегически и оперативен.   Водещ според нея е 

нормативният хоризонт. Тя  е разграничила няколко направления в него – нормативно 

ориентиране, нормативна рамка и др. 

Подробно е изяснено и схващането на докторантката за същността на 

стратегическия хоризонт в мениджмънта на ГО, който според нея заема междинно 

място между нормативния и оперативния хоризонт. Удачно е използвала немската 

„метафора за реката” при изясняването на връзката между визия, мисия и стратегия. Тя 

е разграничила елементите на стратегията - модел на дейността, познаването на 

образователния пазар, услугите които се предоставят на него, икономическата 

целесъобразност. 

Подробно авторката е разкрила и същността на оперативния хоризонт в 

мениджмънта, където ядрото е внедряването на образователната стратегия на 

различните нива – макро, мезо и микро. Докторантката е представила и същността на 

подхода за оперативно внедряване на образователната стратегия „балансирани 

показатели”. Тя предлага конструктивни макро, мезо и микро нива и определя 

училищната география като подсистема на училищната система, което е напълно вярно. 

Правилен е и извода й, че с глобализацията  нараства автономността на училищната 

география. 

Авторката правилно е посочила, че едно от измеренията на културата в рамките 

на ОМ е културата за участие в екип. Тя е посочила и някои от факторите, които 

въздействат върху развитието на екипна култура-доверие, духовитост и др.Други важни 

аспекти на културата в ОМ са културата на преподаване и културата на учене. Особен 



фактор за това е педагогическата интерактивност. За разлика от културата на 

преподаването, правилно авторката е посочила, че културата на ученето се развива 

индивидуално, а не групово.    

Авторката на дисертационния труд е посочила че на мезо ниво 

образователните организации се фокусират върху меиджърските задачи  по 

конструирането на образователни програми. Тя изяснява същността на понятието 

„образователна програма”, което е важно за незапознатите с учебната документация, 

както и същността на мениджирането на образователните програми. Последните имат 2 

групи модели – традиционни и дейностно ориентирани. Всеки модел се структурира в 4 

стъпки – целеполагане, осигуряване на ресурси, дидактически и концепция за 

оценяване. 

Основният елемент на традиционния модел е неговата цел, а учещият се 

разглежда като „контейнер на знания”!?  и заема пасивна позиция в процеса на учене 

/само приема информация/. При този модел учителите обикновено се придържат 

стриктно към своя учебен предмет с цел осигуряването на базиснии знания. 

Дейностно ориентираните модели са насочени към развиването на 

компетентност в учениците. Обучението при тях е органнизирано към информирането, 

планирането, изпълнението и оценката, които трябва самостоятелно да се осъществяват 

от учениците. Те се основават на представата, че ученето е активен процес от страна на 

ученика.При тези модели обаче измерването на комптентността  е трудна и се оценява 

мобилизирането на ресурсите. Авторката дава пример с ВУ, в които има обучение по 

география. Тя прави подобен на SWOT  анализ на дейностен модел, което показва 

широките й познания в областта на географията. От друга страна правилно авторката 

на дисертацията възприема, че най-удачно е използването на смесени модели в 

образователната практика. 

Важен елемент от ГО са отделните фази на мениджмънта на образователните 

програми – анализ, дизайн, развитие, осъществяване и оценка, като докторантката е 

дала нагледен модел на тези фази, тяхната връзка и последователност. Отделно за всяка 

фаза са определени основните дейности.Така например във фазата „анализ” се 

извършва регламентиране на учебната програма. Във фаза „дизайн” се конкретизират 

образователните мероприятия.Във фаза „развитие” се провеждат мероприятия за 

внедряването на учебните ситуации. При фаза „осъществяване” организационно се 

внедряват образователните мероприятия. При фаза „оценяване” се отчита учебния 

напредък и компетентността на учениците. Преподавателите трябва да направят 

„диагностика” на компетентността на учащите. 

Авторката се е спряла правилно и върху комуникацията със заинтересованите от 

учебните програми страни, като отново е представила готов по немски образец модел 

за комуникация. Така отново става ясно доброто познаване от нейна страна на 

чуждестранната и основно немската литература по проблематиката на дисертационния 

труд.  

На микро ниво образователните организации се фокусират върху развитието на 

компетентностите и се разглежда индивида от гледна точка способностите му за учене, 

компетентност на учещите и обучаващите. Авторката е представила модел /немски/ на 



връзката между ръководството на образователните организации, преподаващите и 

обучаваните. 

За ръководството на обучаващата организация основни са учебните форми, 

които са базирани на опита. Така например при ученето при възрастните има 4 фази: 

опит, рефлексивен поглед върху опита, обобщаване и абстрактно концептуализиране, 

активно експериментиране.Правилно авторката възприема извода, че съществува 

напрежение между теорията и практиката. Оповаването само на опита е опасно, защото 

той не носи експертност. Ето защо системното учене и опитът водят до 

компетентностно развитие/стр.188/. Последното все повече има значение за ОМ. 

Същевременно и професионализирането на преподавателите е в различни сфери – 

предметно-тематична, педагогическа и мениджмънт. Правилно докторантката с 

примера за Wikipeddia поставя въпроса необходимостта от постоянно „учене” на 

преподавателите за да бъдат те в крак със съвременните източници на знания, с които 

обучаващите се са запознати добре. Тя основателно е поставила и въпроса за ролята на 

ръководителите на образователните организации, които трябва да стимулират ученето 

на останалите и на себе си. Ползвайки чуждестранния опит докторантката е посочила и 

някои недостатъци на ръководствата, които стимулират компетентностното развитие – 

остава на заден план основната дейност на ръководството, липсва време и спокойствие 

за учене в организациите, не е изяснен въпроса за поемането на отговорност при 

компетентностното развитие в организациите, появява се конфликт при подпомагането 

, стимулирането и контрола. 

Важен момент в дисертацията е разкриването от страна на докторантката на 

въпроса за „модите на развитие”. Те са насочени към подобряването и иновативността в 

определена образователна организация чрез внедряването на новости, подобряването 

на състоянието и др.Докторантката е разкрила няколко моди на развитие:оптимизиране, 

обновяване и др. Важно място в труда е отделено на въпроса за иновациите в 

образователния процес- същност, видове и т.н. Авторката е разграничила и различни 

степени на иновативност – педагогическа, техническа и др. 

Заключението на дисертационния труд е с обем само от една страница, което 

според мен не отговаря напълно на огромния материал в 3-те раздела на труда. От 

друга страна обемът на заключението не се налага да бъде по-голям, защото повечето 

проблемни въпроси са изяснени в останалия текст на разработката.   Като цяло 

заключението обобщава резултатите от дисертацията в научно-познавателно и 

практическо направление. То дава добра представа за свършената работа в 

дисертационния труд. 

Авторефератът на дисертационния труд отговаря напълно на съдържанието на 

разработката.  

Авторката е посочила 5 приноса на дисертационния си труд. С 4 от тях съм 

съгласен,но  според мен принос №4 е много общ и спокойно можеше да бъде отнесен 

към някой от останалите приноси! 

Към дисертационния труд могат да се направят следните забележки: 

1. На места в текста не личи логическата връзка в изложението за 

мениджмънта на географското образование.    Какви структури предлага 

авторката в системата на ГО?   



2. Има пропуски при изясняването на някои термини и понятия.  

3. Малък обем на заключението на фона на огромния обем на текста.  

 

В дисертационния труд е обработен огромен по обем литературен  материал, 

който е систематизиран и коректно интерпретиран. 

Основните приноси в дисертационния труд обогатяват съществуващите знания, 

а предложените методи за изследване имат научен и приложен характер. 

Най-общо научните достойнства на дисертационния труд са: 

 - изясняване на понятийно-терминологичния апарат; 

 - разкриване същността и перспективите пред образователния мениджмънт и 

конкретно в обучението по география.  

 Дисертационния труд и направените публикации са самостоятелно дело на 

докторантката. 

Заключение: Представеният труд е актуален, дисертабилен и е в завършен 

вид. Докторантката показва необходимите знания и умения за успешна 

самостоятелна научна работа, като използва съвременни научноизследователски 

методи. От направения анализ и получените резултати в дисертационния труд се 

вижда, че формулираната цел е успешно изпълнена. Независимо от направените 

бележки, основавайки се на горепосочените научни приноси и достойнства 

предлагам на Научното жури да присъди на Мая Василева научно-

образователната степен „доктор” в научната област 1.Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по география. 

  

 

София, 14.10.2015 г. 

 

Рецензент: 

(Проф. д-р Петър Славейков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 




