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Дисертационният труд е в обем от 203 страници и е структуриран в увод, три 

глави, заключение и изводи, приложения и библиография. Литературните 

източници са представени чрез 176 публикации, от които 97 на български, 29 на 

руски и 50 – на английски език. 

 

В увода докторантът представя програмната ориентация на изследването 

като актуалност на проблематиката и визия за теоретичните и експерименталните 

параметри на дисертацията. Приветствам начина на поднесения семантичен стил в 

структурирането на концептуалните и технологичните характеристики и в този план 

следва да отбележа следните позитивни акценти в тази част на дисертационния 

труд: 

- Ясно изразено фокусиране върху съвременните аспекти на медийната 

педагогика като област на релации между масовите комуникации и изкуството, и 

образователните и възпитателните им проекции върху децата; 

- Трикомпонентна аналитична интерпретация на образователните 

възможности на масмедиите в контекста на глобалната функция на образованието 

като следствие от влиянието на средата и актуалността на медийната грамотност като 

начало на медийната култура, формирана чрез образователни продукти. В третия и 

най-важен аспект на проблематиката докторантът дефинира понятието „медийна 

грамотност“ от гледна точка на спецификата на предучилищната възраст в 

интеграцията му с подготовката за училище; 



- Точно формулирана цел на изследването по посока идентифицирането и 

стимулирането на елементите на медийната грамотност при децата от горна 

предучилищна възраст и първи клас. 

  

В Глава Първа. Теоретична постановка на проблема: конкретизация и 

операционализация на проучването е дефинирана същността на медийната 

грамотност като концептуална визия и модел на достъп, анализ, оценяване и 

създаване, представено е развитието на медийното образование в исторически, 

глобален, регионален и национален контекст, дискутирана е ролята на медиите и 

влиянието им върху развитието като личностни проекции в контекста на социалните 

интеракции и конкретно, семейната социализация в периода на детството, 

специфизирано е равнището на медийната грамотност по отношение на 

проблемното поведение. 

В този план, в теоретичната интерпретация на проблемната област се 

открояват следните приносни моменти: 

- Хронологично и пълно представяне на европейски директиви и документи за 

актуалността на медийното образование и медийната грамотност като част от 

ключовите компетенции; 

- Акцент върху педагогическите проекции на изследваните феномени от 

гледна точка на създаването на предпоставки за стимулиране на просоциално 

поведение и адекватна интернализация на социалните норми, в противовес на 

агресивното и аверсивно поведение. 

 

Глава Втора. Теоретико-експериментални параметри на изследването 

представя технологичните параметри на проучването като констатиращи и 

формиращи проекции. Изследователският модел е базиран върху хипотезата за 

иновативни педагогически практики в изграждането на компонентите на медийната 

грамотност в детството чрез възможностите на педагогическото взаимодействие като 

основна характеристика на интеракциите „възрастни – деца“. 

Позитивни акценти в изследователските параметри на дисертационния 

труд: 

- Прецизно формулирани хипотеза, предмет, цели, задачи, етапи и 

методически ориентири на изследването; 

- Разширяване на обекта на проучването като влияние на образователната и 



семейната социализация за усвояване на елементите на медийна грамотност; 

- Динамизиране на феномените в контекста на експлоративност, даваща 

възможност за излизане от евентуалните специфични рамки на изследването и 

глобализирането му като идеи и резултати; 

-  Достатъчно количество респонденти, даващи възможност за реалистично и 

обективно представяне на резултатите и извеждане на значими изводи. 

 

Глава Трета. Анализ на резултатите от експлоративното проучване и 

проекция на експеримента върху процеса на социализация на децата дава 

възможност за запознаване с резултатите от изследването, които са прецизирани чрез 

диаграми, таблици и графики в контекста на населеното място, възрастовата, 

сексуалната и образователната диференциация на респондентите.   

 Позитивни моменти в аналитичните акценти на дисертационния труд: 

- Прецизност и коректност в поднасянето на изследователските данни; 

 - Наличие на междинни изводи, повишаващи стойността на разработката; 

- Съотнасяне на резултатите с теоретични разработки и други изследвания в 

контекста на сравнителен анализ. 

 

Заключението и изводите обобщават постиженията на дисертацията и 

съдържат актуални препоръки на процесите на социално научаване в детството, 

фамилните интеракции, отношенията в групата от връстници, педагогическото 

взаимодействие и образователния процес в детската градина и училището в контекста 

на възможностите и средствата за оптимизация на медийната грамотност. 

 

Приноси на докторант Михаела Рачева 

-  Налице е аналитично поднесена информация в контекста на авторово 

присъствие в обяснението на изследваните феномени. 

- Налице е актуален модел за изследване на социализиращите функции на 

масмедиите и реализацията му чрез експлоративно проучване, имайки предвид 

липсата на достатъчно информация, особено за децата от предучилищна възраст, 

относно тази проблематика в България и необходимостта от търсене и откриване на 

нови феномени и генериране на идеи в тази посока. 

- Налице е актуална корелация на технологичните параметри на проучването 

с теоретико-приложни модели на социалното научаване в детството като процес, 



включващ компонентите на медийната грамотност. 

- Налице са проективни тенденции на емпириката върху процесите на 

социално научаване, психическото развитие, мотивацията за познание и 

изграждането на елементите на медийната грамотност в предучилищна и начална 

училищна възраст. 

- Налице са формиращи проекции в усвояването на компонентите на 

медийната грамотност чрез разработване и апробация на диференцирана тематика за 

направленията на образователния процес в детската градина. 

 

В заключение, посочените позитивни акценти и приносни моменти ми дават 

основание да дам ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА на дисертационния труд и да 

предложа с убеденост на научното жури да присъди научната и изследователска 

степен „Доктор“ в професионално направление 1.2 Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика –  предучилищна педагогика) на Михаела Божидарова 

Рачева. 
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