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относно дисертационния труд на ас. Магдалена Димитрова Стоянова 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ 

Професионално направление: 1.2. Педагогика - Предучилищна педагогика,       

докторант в самостоятелна форма на подготовка 

Тема на дисертационния труд: „Oвладяване на ключови компетенции в детството 

чрез интерактивен технологичен модел на образование“ 

   

 

Дисертацията на ас. Магдалена Стоянова представлява стойностен научно-

изследователски труд, който във формален аспект се състои от увод, четири глави, 

заключение и изводи,  библиография. Обемът му е 302 страници, като приложенията са 

обособени в отделно книжно тяло. Библиографията включва 160 заглавия на български, 

немски и английски език.  

Изследването цели да разработи и апробира теоретико-екпериментален 

интерaктивен модел, основан на образователни технологии за осъзнаване на 

противоречия, както и да докаже значението му за усъвършенстването на ключови 

компетенции на децата в предучилищна възраст. Приветствам идеята за разработване на 

подобен модел, чрез който да се овладяват ключовите компетенции в детството, и то 

именно „в условията на противоречивост/противоположност на субективния опит на 

детето“. 

Значимостта на проблематиката е потърсена и е съотнесена към основни ключови 

национални и европейски документи. Като особено продуктивно определям едно от 

очертаните  основни  положения, а именно - образованието да гарантира ключови 

компетенции в детството, надхвърляйки подготовката на основните умения като четене, 

писане и смятане. 

Стъпвайки на гледната точка на Н. Веракса за същността на противоречивите 

ситуации, дисертацията се базира концептуално и върху някои виждания на Пиаже по 



посока на „особеностите на диалектическото мислене при децата“, както и върху 

възгледите на Юнг относно противоположността „като придаваща силата на психиката“. 

Ас. Магдалена Стоянова демонстрира завидно познаване в дълбочина на 

съвременните концепции за предучилищно образование.  

Като водещи критериални равнища на проучването са очертани пет от 

образователните направления спрямо доскоро действащите Държавни образователни 

изисквания за предучилищно възпитание и подготовка – „Социален свят“, „Природен 

свят“, „Български език и литература“, „Математика“ и „Игрова култура“. 

Прави впечатления и мащабността на изследвания брой деца. Обхванати са деца от 

първа до четвърта възрастова група. Проведено е пилотно проучване в 16 групи с 502 

деца, следващи програмна система „Ръка за ръка“. Основното проучване е реализирано в 

групи, работещи по програмна система „АБВ игри“ като констативно проучване (в 12 

групи с 320 деца) и контролно проучване (в 20 групи с 817 деца). 

Като по-значими приноси на дисертационния труд бих откроила следните 

постижения: 

- съпоставени са класически и съвременни концепции, свързани със същността на 

противоречивите ситуации в контекста на европейските приоритети, и то в плана 

на приложението им именно при деца от предучилищна възраст; 

- очертана е спецификата на педагогическото взаимодействие в полето на 

проучваните образователни направления, подпомагаща изграждането на 

познавателни компетенции при възприемането и осмислянето на противоречия и 

противоположности в детството; 

- разработен е и е апробиран интерактивен технологичен модел, основан на 

противоречия и противоположности, подпомагащ овладяването на ключовите 

европейски компетенции в детството; 

- предложеният модел е интегриран в програмна система „Ръка за ръка“ и в 

програмна система „АБВигри“ на издателство „Просвета“, като по този начин се 

осигурява широкото му приложение в практиката; 

- чрез интегрирането на модела в програмна система „АБВигри“, постановките на 

автора относно значимостта на противоречивите ситуации в контекста на 

овладяването на ключови компетенции се мултиплицират в познавателните и 



електронните книжки към системите, в интерактивните ресурси и в 

мултимедийните презентации, които подпомагат учителя с конкретни 

технологични интерактивни средства за практическа употреба и подобряването на 

ключовите европейски компетенции.  

 

Важно е също да се отбележи, че по темата на дисертационния труд ас. Магдалена 

Стоянова има съществен брой самостоятелни публикации в български и чуждестранни 

издания (на английски език).  

Отчитайки несъмнените достойнства на дисертационния труд на ас. Стоянова, си 

позволявам да обърна внимание на един момент, съобразяването с който би прецизирало 

полето на проучването и би уточнило гледната точка на докторанта. Имайки предвид, че 

компетентностният подход е водещ при разглеждането на проблематиката и фокусът е 

именно върху „овладяването на ключови компетенции в детството“, по мое мнение, би 

било по-подходящо като критериални равнища да бъдат разглеждани ключовите 

компетенции, като всяка от тях бъде обвързана с конкретна проекция в отделните 

образователни направления. Като цяло в дисертацията натежава очертаването на 

значимостта на „противоречивите ситуации“ в технологичния модел, реализиран в 

различните образователни направления, а не толкова пречупеното през тях проследяване 

на процеса на овладяване на ключовите компетенции в предучилищна възраст. 

Отчитайки големия мащаб на представеното изследване, както и несъмнено високата 

научно-изследователска и практическа стойност на обсъждания дисертационен труд, 

убедено давам своя положителен вот и предлагам на Уважаемото научно жури на ас. 

Магдалена Димитрова Стоянова да бъде присъдена образователната и научна степен 

„доктор“  по 1.2. Педагогика – Предучилищна педагогика. 
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