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 През последните няколко години се забелязва видим нарастващ 

интерес към проблематиката на здравното и физическото възпитание, 

особено в практиката на семейното и мас-медийното възпитание. В 

теоретичната литература обаче има недостатъчност по посока съвременни 

изследвания, концептуални разработки, практически развити и обосновани 

модели на здравно и физическо възпитание в контекста на 

общопедагогическата теория (без тук да се има предвид методиката на 

физическото възпитание и спорта), в рамките на професионално направление 

1.2. Педагогика. 

 Настоящата дисертация е едно от малкото изследвания, насочено 

пряко към емпирично изследване и теоретично обосноваване на сфера на 

физическото възпитание, набираща все по-голяма популярност през 

последните две десетилетия – бойните изкуства, в частност – карате - до. 

Ценността на тази дисертация е в специалния акцент, откроен още в темата 

й, а именно – характерът на възпитателните аспекти на карате - до, чиито 

ефекти имат своята видимост във формирани качества у трениращите деца, в 

тяхното съзнание и поведение. Насочеността на работата – не с доминиращ 

акцент върху методиката на тренировъчната дейност като обучение, а върху 
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целеполагането, организирането, ръководенето на възпитателните 

взаимоотношения и ефектите от възпитателните интервенции – това именно 

е основният принос на този дисертационен труд в контекста на теорията на 

възпитанието. 

 Цялата структура и съдържание на дисертацията следват стриктно 

поставените цел и задачи, произтичащи от дефинираните обект и предмет. В 

теоретичната част логически и последователно са представени основите и 

основанията за възпитателните възможности на бойното изкуство карате - 

до. Докторантката показва задълбочена компетентност както по отношение 

спецификата на това бойно изкуство, така и по отношение на неговото 

цялостно комплексно възпитателно въздействие върху съзнанието и 

поведението на усвояващите го. Изключително впечатление прави 

детайлното интерпретиране на конкретни аспекти и компоненти на 

практиката на това бойно изкуство и неговите идейни основания в контекста 

на възпитателната терминология и съдържание. Това е несъмнен принос на 

докторантката, тъй като тя е успяла да центрира своите интерпретации в 

сферата на възпитателната проблематика, без да направи такива отклонения, 

които биха поставили тази дисертация по-скоро в контекста на методиката 

на физическото възпитание. Всеки един компонент на съдържанието на 

възпитанието, който Белла Станева е разгледала през призмата на 

проекциите му върху практиката на карате - до, е умело коментиран и 

анализиран, така че читателят придобива задълбочена представа за 

възможностите за осъществяване на нравствено, физическо, здравно, 

естетическо, трудово и интелектуално възпитание чрез усвояването и 

практикуването на това бойно изкуство. 

 По отношение на емпиричната част, насочена към представяне на 

комплекс от факти, илюстриращи и доказващи хипотезата, може да се каже, 

че тя също е логически структурирана и последователна по отношение 

поставените задачи. От една страна е осъщественото анкетно изследване с 

различни категории лица – треньори, трениращи и непрактикуващи карате – 
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до и родители, чрез което се преставят гледните точки на всяка една от тези 

групи в техните сходства и различия. В качеството си на въвеждащ метод, 

това проучване, чрез резултатите и техните анализи е изпълнило своята 

функция да илюстрира и обоснове реални възможности за възпитателни 

въздействия в различните направления на съдържанието на възпитанието.  

Логично и последователно е осъществено експериментално 

реализиране на модел на тренировъчно-възпитателен процес по карате – до. 

Става дума за типичен възпитателен експеримент, при който акцентът е 

поставен върху процеса на формиране на личностни качества в резултат от 

възпитателни въздействия, конструиран и реализиран върху методологията 

на качествените изследвания.  Докторантката не просто представя 

резултатите работа си с децата, тя подробно се спира на основните 

възпитателни аспекти от позициите на планиране, организиране и 

осъществяване на възпитателен процес, насочен не само към заучаване и 

усвояване на техническите измерения на бойното изкуство, а и към 

формиране на личностни качества и поведение. Неслучайно тя отделя 

конкретно внимание на отделни аспекти от тренировъчно-възпитателния 

процес като например загряващите упражнения, овладяването на кумите, 

усвояването на позициите, ударите с крака и блокиращите техники, 

изпитите, дисциплината, решаване на конфликтни ситуации и др., 

убедително доказвайки как е възможно възпитателно формиране чрез тях. 

Във всеки един момент от експерименталната работа Белла Станева е в 

качеството си на ръководещ и участващ в дейността. Прякото включено 

наблюдение, отразяването на  работата с децата от позициите на организатор 

и реализатор на дейностите от страна на докторантката, засилват несъмнено 

стойността на дисертационния труд. 

Резултатите от цялостната дейност на докторантката са синтезно 

представени в оформения от нея модел на възпитателните възможности на 

карате-до. Всяка една от схемите следва логическата последователност, 

зададена от теоретичната през емпиричната част на дисертацията, 
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показвайки реални възможности за възпитателно въздействие чрез бойното 

изкуство карате – до. 

Авторефератът отразява последователно и съдържателно 

дисертационния труд.  

Публикациите са пряко свързани с аспекти от съдържанието на 

дисертационния труд. Моята препоръка е за по-нататъшно цялостно 

публикуване на труда поради липсата на такъв тип публикации в България. 

В заключение бих искала да кажа и няколко думи относно работата ми 

с докторантката през последните няколко години. Белла Станева е не само 

един изключително отговорен, старателен, мислещ и действащ млад 

изследовател, но и прекрасен възпитател, постигащ и днес впечатляващи 

резултати с децата, които пряко тренира, на което съм била пряк свидетел. 

Смятам, че всеки един изследовател, който  след приключване на 

докторантурата си, продължава да реализира разработените концепции в 

педагогическата практика, заслужава подкрепа. Не само педагогическата 

теория, но особено педагогическата ни практика, затънала днес в 

многообразие от проблеми, се нуждаят от активни млади интелигентни 

отговорни личности, които да помагат на децата не просто да растат и да се 

образоват, но и да станат добри, интелигентни, здрави личности (към 

каквото всъщност се стреми възпитанието). 

Всичко, казано дотук, ми дава достатъчно основания да подкрепя 

положително присъждането на образователната и научна степен „доктор”  на 

Белла Станева, по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика). 
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