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СТАНОВИЩЕ 

относно процедура за оценка на докторантски труд на тема: 

‘’ОВЛАДЯВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ В ДЕТСТВОТО ЧРЕЗ 

ИНТЕРАКТИВЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН МОДЕЛ НА ОБРАЗОВАНИЕ’’ 

разработен от ас. Магдалена Димитрова Стоянова 

за  присъждане на образователна и научната степен ,,Доктор“ 

по професионално направление 1.2. Педагогика – Предучилищна педагогика 

докторант в  самостоятелна форма на подготовка 

 

от доц.д-р София Каракехайова, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

член на научно жури 

 

  

Данни за докторантката. 

 

Завършила е висше образование в специалност ПНУП, редовно обучение, 

бакалавър, през 2002 година, а през 2004 година завършва магистърска степен във ФНПП, 

СУ в специалност ПНУП, програма „Приемственост в образователните структури – 

адаптация и развитие“.От 2002 до 2005 г. работи като начален учител в ЧОУРЧО 

„Българско школо”, София, база на СУ, ФНПП до 2014/15 учебна година. От декември 

2005 до ноември 2010 е асистент по Методика на обучението по „Роден край“, „Околен 

свят“, „Човек и общество“  и „Човек и природа“ в началното училище и в детската 

градина, ДИУУ, СУ. 

Магдалена Стоянова е асистент в катедра „Предучилищна и медийна педагогика“, 

ФНПП, СУ от ноември 2010 и понастоящем. Участва в обучението на студенти в 

семинарни и практически упражнения по Педагогика на взаимодействието „дете – среда”, 

Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта (2010-2012), Предучилищна 

педагогика,  Образователни технологии в предучилищното образование, Анимация и 

дизайн за деца.  Ас . Магдалена Стоянова участва в провеждане  на практики: хоспитиране, 

текуща педагогическа практика и преддипломна педагогическа практика със студенти от 

специалност Предучилищна педагогика и чужд език, специалност Предучилищна и 

начална училищна педагогика – редовно и задочно обучение, магистри по предучилищна 

педагогика (други специалности).  

Зачислена е като докторант в самостоятелна форма на подготовка със заповед № РД 

20509/10.03. 2013 г. 

 

Данни за дисертацията. 

 

Дисертационният труд е в общ обем от 286 страници и е структуриран в увод, 

четири глави, заключение, изводи и  библиография. 

Изследователската теза е подчинена на това, че широко зададената система от 

норми не трябва да сковава детето към определена схема за усвояване, а се дава 

възможност за избор на начини на действия. Докторантката М. Стоянова вижда 

образованието като овладяване на култура, на активно преобразуване на норми и това се 

случва „далеч от шаблона“. Свободата на мнение, решение, действие на детето при 

постигане на образователните цели М. Стоянова свързва с „педагогическо изкуство“, с 

промяна ролята на педагога.  
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Ресурс за реформиране на образованието на детето от предучилищна възраст 

(ПУВ). докторантката намира в потенциала на противоречивите ситуации и 

овладяването на ключови компетенции с доминиране на тези от регистъра на „Аз-

образа“. Значимостта на темата се извежда от всички основни за образованието в България 

международни и национални закони и разпоредби, които много прецизно се 

интерпретират по посока на докторантската теза. 

В първа глава на дисертацията се разглеждат задълбочено и с разбиране 

иновативни за ПУО проблеми свързани с: 

 Същността, генезиса и видовете компетенции, значими за човешкия 

просперитет в личностен и общочовешки план.Извеждат се онези, чийто проявления 

започват още от ПУВ; 

 Усъвършенстване на  „Аз-образа“ на детето в личностен план 

(самостоятелност, отговорност) и междуличностно общуване (приемане на различия в 

това число приемане на други гледни точки, проява на толерантност и др.); 

 Извеждане компонентите  и механизмите на конструиране и приложение на 

интерактивен модел. Докторантката спира вниманието си върху противоречивите 

знания, противоречиви ситуации и противоположността като психологически категории, 

разгледани в контекста на развитие на мисленето у децата  от ПУВ. Видовото 

разнообразие на противоречие  и противоположности М.Стоянова коментира въз основа 

на изследвания на Н. Е. Веракса, Н. Н. Подяков, Е. Ериксон и изгражда авторския си 

интерактивен модел. 

Пълноценното и целенасочено теоретично проучване позволява във втора глава 

изключително точно  да се зададе изследователска рамка. 

Целта, хипотезите и задачите са взаимообвързани и подчинени на темата на  

дисертационния труд. 

Изведените критерии и показатели позволяват проучването да се реализира в пет 

образователни направления: БЕЛ, Математика, Природен свят, Социален свят и Игрова 

култура. 

Този успешен опит придава мащабност и обективност на изследването също 

както и представителната извадка от участници – 817 деца от 3 до 7 годишна възраст и 220 

учители и студенти. 

Много убедително е защитена от М.Стоянова тезата за приложение на 

дидактометрия като технология за отчитане знанията, уменията и отношението на детето 

от ПУВ към елементите от „картината за света“ и постиженията по определените 

образователни цели. 

Инструментариумът от тестови задачи и различни видове игри позволяват 

проучването да се проведе в условията на естествен експеримент в рамките на 

планираните организационни форми – основни и допълнителни. Оценяване на проявите на 

личните компетенции на децата (самостоятелност и отговорност), социални и 

комуникативни компетенции се извършва по апробирани методики на дидактическите 

системи “Ръка за ръка“ и „АБВ игри“ и модифицирани варианти на методики (напр. на У. 

В. Уленкова). Използваните групи от методи, в това число и допълнителните, са 

целесъобразни за постигане на обективност при доказване на хипотезите и 

реализирането на задачите на изследването. Нещо повече те са предпоставка да се 

изследва надеждността за приложение на технологичния модел в двете програмни 

системи. 
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Провокативни и с рефлексивен характер  са и  серията от тестове за възрастни за 

тренинг  разбирането на противоречивите ситуации. 

Статистическите методи позволяват обработка на резултатите за установяване на 

връзки при доказване на хипотезите в количествен и качествен план. Основен елемент 

в формиращия етап са шестнайсет разновидности на противоречиви ситуации в 

четирите възрастови групи на детската градина, в двете програмни системи, на 

които докторантката е в авторския екип (Схема №1) 

В трета глава се представят резултатите от изследването. Пилотното проучване 

доказва, че използването на противоречив динамичен образ  е предпоставка за 

възприемане на противоречива ситуация и динамика в когнитивните прояви на Аз-образа. 

След реализирането на интерактивния модел от противоречия, чрез „Ръка за ръка“ се 

констатира повишаване на постиженията по посока приемане на противоречия (например, 

свързани с перспективата за развитието, т.е. връзката „преди“ и „в бъдеще“ относно 

идентификацията на детето от ПУВ). Статистическата обработка на данните от пилотното 

проучвани и част от основното потвърждават хипотеза №1. 

Стойностите от променливите явления потвърждават и втората хипотеза, че 

интерактивния модел има положително влияние върху „картината на света“ като 

познавателна основа на БЕЛ, Математика, Игрова култура-направления, в които се задават 

образователните маркери за детето от ПУВ. 

Факторният анализ на баловите оценки между  противоречивите ситуации и 

личните, социални и комуникативни компетенции потвърждават и третата хипотеза. 

Докторантката М. Стоянова чрез сравнителен анализ установява, че приложението на 

интерактивния модел в програмната система „АБВ игри“ е с по-голям фактор на тежест 

за развитие на ключовите компетенции. На вниманието е поставен и въпроса за 

организиране на интеракцията между участниците – деца и възрастни, и игрово-

образователното пространство с цел мотивация, провокация и подкрепа на проявите на 

компетенциите у децата. 

Формиращата технологична система за усъвършенстване на когнитивни и 

социални компетенции се разгръща в четвърта глава. 

Интерактивният модел е структуриран от противоречия с: 

 Ценностно-ориентиран характер(„Аз искам“) 

 Афективен характер(„Аз обичам“) 

 Когнитивен характер(„Аз знам“) 

 Комуникативно-регулативен и функционално -делови характер 

(„Аз мога“) 

Системите от противоречиви ситуации са включени в цялостно тематично и 

технологично определени интерактивни  модели  с проекция в двете програмни 

системи и във всички възрастови групи. 

Това постижение на докторантката намирамм, че е с най-голяма  тежест от 

посочените приносни моменти. 

Емпирично - приложният и практически характер на разработката е правят особено 

ценна  за масовата практика. Разбира се заслужават адмирации и уменията на 

Магдалена Стоянова да интерпретира и подчинява на изследователските си търсения 

теоретични тези на наши и чужди учени. 

Постиженията, които адмирирам в цялата разработка са: 

 Позитивизъм към детето от страна на възрастните; 
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 Стремеж да се провокира позитивна самооценка у детето, неговата 

инициативност и увереност, че то знае, може, обича и цени разбирателството с другите; 

 Приложимост на технологичния формиращ модел в смесени групи; 

 Подчиняване на детайлите от проучването на темата и постигане на пълнота 

и цялост ( напр: противоречиви ситуации за респондента); 

 Стилът на разработката е научно-дискусионен, необходим за подобен род 

творба; 

 Коментират се тези на чуждестранни учени в оригинал; 

 Теоретико-приложното проучване обхваща изследваните явления в две 

действащи системи(“Ръка за ръка“ и „АБВ игри“), в които докторантката е съавтор; 

 Включването на различни  от ситуациите организационни форми-ателиета, 

детско конфериране и други; 

 Прецизност при илюстриране на изследваните явления,чрез схеми (2), 

таблици(33), диаграми(21) и 14 илюстрации през всички етапи на проучване; 

 Приложимост на технологичния модел в съвременен мултимедиен вариант; 

Потвърждавам значимостта на изводите, формулирани по посока на хипотезата и 

задачите. 

Приемам посочените приноси от дисертационното изследване в трите аспекта: 

научно-теоретичен, експериментално-изследоветелски и практико-приложен. 

Авторефератът отразява в структурно и съдържателно отношение основните 

изследователски етапи на проучването. 

Докторантката присъства убедително като автор на сериозни публикации – 

студии, статии, научни съобщения, сборници за обучения на учители. Вижда се от списъка 

с публикации, че още преди зачисляването и дейността й като асистент в ДИУУ, СУ и по-

късно във ФНПП, тя проявява интерес към тази иновативна проблематика на детското 

светооткривателство. Респектира с участието си и като обучител и автор на наръчници за 

обучението по европейските проекти BG0507-3.1.03-0001 «Квалификация на 

педагогическите специалисти» (позиция 2 и позиция 7 през 2013, 2014). 

 

В заключение:  

Давам положителна оценка на докторантския труд като член на жури по 

процедура за присъждане на образователна и научната степен ,,Доктор“ по професионално 

направление 1.2. Педагогика – Предучилищна педагогика на докторант в  самостоятелна 

форма на подготовка на ас. Магдалена Димитрова Стоянова и подкрепям избора й за 

«Доктор» по педагогика». 

 

 

 

12. 07. 2016                                                      Член на жури:……………………. 

                                                                                       (доц.д-р София Каракехайова) 

 

 

 

 

 

 

 


