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от проф. д-р Калин Гайдаров 
за дисертация на тема: „Превенция на насилието сред малолетни в 

дейността на специализирания полицейски служител за работа с деца” 
с автор Десислава Асенова Цанкова,  

кандидат за присъждане на научната и образователна степен „доктор” 
по научна специалност 05.07.01 „Теория на възпитанието и 

дидактика” 
 
 

 Представената за рецензиране дисертация се състои от 228 
стандартни страници, разпределени в три глави, 7 параграфа, увод, 
заключение и приложения. Текстът е илюстриран с 3 схеми, 4 таблици и 11 
диаграми, използвани са 103 заглавия на кирилица и 21 интернет-ресурса. 
Към основното тяло на дисертацията е добавено Методическо пособие на 
специализирания полицейски служител за работа с деца за намаляване на 
насилието в училищната среда, което се състои от 93 страници. 
 Научен ръководител на докторанта е доц. д-р Тони Манасиева. 
 Най-напред трябва да се отбележи изключителната актуалност на 
темата, която е предмет на разработка в дисертацията. От една страна става 
дума за превенция на насилието върху деца в училищна среда, а от друга – 
за специализирана подготовка на полицейски служители за работа в този 
контекст. И двата аспекта на темата заслужават особено внимание от 
научната общност, защото успехът на дейността по справяне с агресията 
срещу деца силно зависи от разбирането за същността и динамиката на 
явлението, както и от необходимия инструментариум за диагностика и 
въздействие. Разбира се, в българската научна литература, особено в 
областта на педагогиката, но и в психогията, има натрупан опит в 
изучаването на тези проблеми, но, ако направим сравнение със световните 
тенденции, наистина трябват много усилия за постигане на съответстваща 
ниво на дълбочина и методическа операционализация. Предвид това, 
задачата на докторантката не е била никак лека – да се запознае с научните 
публикации, но и, едновременно, - да предложи нов, по-различен и 
актуален поглед към поблематиката. От представения труд може спокойно 
да се каже, че тя е успяла в голяма степен да се справи с тази научна задача. 

В първата глава на дисертацията авторката се насочва към анализ на 
същетвуващите публикации в областта на агресията и насилието като 
социален и педагогически проблем. Прави впечатление разнообразието от 
гледни точки, които са представени в текста. Може да се приеме, че 
авторката се е потрудила достатъчно, за да събере и подреди актуални 



аспекти на изследвания проблем в съвременната българска педагогическа 
литература. Като препоръка към тази част на труда може да се посочи 
необходимостта от повече критичен анализ и извеждане на интегрални 
решения. Същевременно, не липсват итересни и точни авторови виждания, 
които импонират със своята практическа обвързаност и социална 
прозорливост. Така например на с. 51 Десислава Цанкова посочва: 
„Съвременното българско семейство се намира в сериозна и дълбока криза. 
Дистанцията между родители и деца нараства изключително бързо. 
Безспорен факт е, че голяма част от проблемите на децата са породени от 
негативното влияние на семейната среда.”. Това със сигурност е един от 
основните фактори за всички неблагополучия в социализацията на 
подрастващите у нас.  

Анализът довежда по-нататък дисертанта до друго сериозно 
заключение, което е особено драматично от гледна точка на превенцията 
на индивидуалните девиации при подрастващите: „Отпадането от училище 
е социален и педагогически проблем с нарастваща острота, защото все 
повече деца изпадат от системата на образование. Той е свързан и с 
демотивацията и деморализацията на младите хора в България. Много от 
младежите и девойките, които са изпаднали от образователната система, 
нямат адекватни знания и умения да се справят в живота и се ориентират 
към асоциален начин на живот” (с. 54) 

Най-накрая, от съществено значение за поставяне на правилни 
социални и методолоически основи на работата по превенция на детската 
асоциалност е и фактът, че „училището има две основни функции – да 
обучава и да възпитава. Но за да може да изпълни пълноценно тази своя 
задача, то има нужда от безрезервната подкрепа на родителите” (с. 55). 
 По-нататък в първа глава Д. Цанкова анализира ролята на 
приятелското обкръжение и локалната социална общност в процеса на 
социализация. Заключенията, до които достига, са точни и свързани с 
предмета на изследването. Авторката, макар и сравнително рядко, показва 
и ролята на някои значими психологични механизми, които участват във 
взаимодействието на децата с обществото, като напр.: „Децата са готови да 
подражават на своите приятели, само да не бъдат отхвърлени или да 
срещнат неодобрение. Подражанието понякога води до непоправими 
последствия” (с. 77), а също и това: „Мотивите също са различни, дори 
могат да не бъдат асоциални по своето съдържание, но да не са намерили 
просоциален израз – заради незнание, невъзможност да се постъпи по 
изцяло морален начин, определени пречки, сложност на ситуацията и 
недостатъчната й преценка и пр. Съобразяването с комплекса от обективни 
и субективни условия би помогнало за намирането на по-адекватни методи 
и средства за превъзпитание” (с. 27). 

 



 Втората глава е посветена на дейността по превенция на насилието. 
Д. Цанкова е направила подробен и съдържателен преглед на 
институциите, които извършват такива дейности в България. Най-напред е 
представена ативността на държавно-обществените институции, като са 
разгледани Националната стратегия за превенция на асоциалното 
поведение и престъпленията на малолетни и непълнолетни и Националния 
план за превенция на насилието над деца 2012-2014 г. Разгледани  са и 
програмите, които се реализират от отделните министерства, като 
Меинистрество направосъдието, Министертво на вътрешните работи, 
Министрество на образованието и науката, както и Държавната агенция за 
закрила на детето и ЦКБППМН. Специално място е отделено на ролята на 
неправителствените организации и на УНИЦЕФ.  
 Тази част от дисертацията е доста информативна и позволява на 
читателя да придобие системна представа за състоянието на дейността по 
превенция на насилието у нас. Това, което бих отбелязъл е, че критичният 
коментар е недостатъчен. При следващи публикации авторката има 
потенциал да пристъпи към разработване на собствена системна идея и 
модели за по-ефективна работа по превенция на  насилието над деца. Този 
потенциал е показан доста добре в точките „Създаване на координационни 
механизми” и „Ролята на екипната работа при кризисни интервенции”, а 
също и в практиките, които са представени в рубриките „Работа с деца-
жертви на насилие” и „Работа с деца – извършители на насилие”. 
 Третата глава на дисертацията е посветена на емпиричното 
изследване по темата. Правилно са формулирани цел, задачи, предмет, 
обект и хипотеза на изследването. Особено импонира обемът и 
композирането на извадката – направени са отделни изследвания на 
полицейски служители, на учители и на ученици. За всяка от изследваните 
групи са разработени и приложени отделни диагностични инструменти. 
Като цяло е събран впечатляващ обем от емпирична информация, което 
заслужава сериозни адмирации.  
 Емпиричните данни са представени коректно в отделни таблици, в 
които се съдържа важната от гледна точка на доказване на хипотезата 
информация. Анализът към таблиците също е коректен. В резултат 
авторката стига до интересни и значими изводи, които пряко 
кореспондират с идеята за подобряване на ефективността на работата по 
превенция на насилието сред децата. 
 Приложеното към дисертацията Методическо пособие съдържа 
казуси, ролеви игри, приказки, стихотворения, гатанки и анкетни 
въпросници, разпределни в общо 12 сценария за различни тематични 
занимания с деца, родители и учители, насочени към превенция на 
насилието в училище. Това го прави особено полезно в практически план. 
 



 Като имам предвид всичко, посочено дотук, както и несъмнените 
достойнства на дисертационния труд, си позволявам да препоръчам на 
членовете на почитаемото научно жури да присъдят научната и 
образователна степен „доктор” по научна специалност 05.07.01 
„Теория на възпитанието и дидактика” на Десислава Асенова 
Цанкова. 
 
София, 28.02.2016 г. 
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