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   Основният текст на дисертационният труд на Анета Маркова 

е структуриран в Постановка на проблема  (Увод), три глави, 

Заключение.Основни изводи и библиографска справка.  

 С основание може да се твърди, че избраната за 

изследване тема е актуална и значима, тъй като особено 

през последните едно-две десетилетия в общопедагогическата 

(общодидактическата и частнодидактическата литература) все 

по-голямо внимание се обръща на различните видове 

иновации в обучението – дейностния подход, технологичния 

подход, личностностноориентираното обучение, 

продуктивните стратегии и техники, преходът към т.нар. нова 

образователна парадигма и пр. По тази проблематика у нас  

бяха публикувани, наред с  многобройните статии, доклади и 

научни съобщения,   и 2 по-общи монографии: на Марияна 

Стефанова „Педагогическата иновация” и на Антония 

Кръстева „Иновации в училищното образование”, които 

докторантката цитира. В областта на Методиката на 
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обучението по техника и технологии по тази проблематика 

работят, както е известно, колегите-специалисти  Н. Божков, 

Г. Иванов,  Здр. Лисийска,  В. Георгиева, Л. Витанов, Н. 

Цанев, Л. Колев  и др. С други думи, избраната от 

докторантката тематика е в унисон със съвременната 

проблематика в областта на вузовската дидактика и 

Методиката на обучението по техника и технологии.  

Мнозина от  авторите обаче  (педагози, психолози, 

методици и пр.) обикновено разглеждат изолирано един или 

друг подход – било то дейностния, личностния, 

технологичния и пр.  Дисертационно изследване на Анета 

Маркова  има характер на „кейс-стъди”- опит за синтезно 

разглеждане на основните параметри на посочените подходи 

и   проверяване на практика варианти на съчетания  между 

тях   за повишаване на познавателната   самостоятелност на   

студентите и  формиране  на положителна мотивация за 

учене, за работа в екип. Този опит  много добре е обоснован и 

нагледно илюстриран в предлагания от докторантката 

иновационен модел, както и от модела за учене в 

интерактивен режим. Не случайно тя предпочита да 

използва словосъчетанието „иновационни подходи”.  В своята 

преподавателска дейност докторантката   в продължение на  

години усъвършенства този модел, като всяка година включва 

в него някои нови компоненти и анализира конкретните 

постижения на студентите въз основа на формулираните от 

нея критерии и показатели за диагностика на резултатите от 

обучението по „Методика на технологичното обучение” 

(знания; идентифициране на понятия; изследване на 

стратегията на мислене; развитие на конструктивно-

техническите умения;  на графическите умения; на 

мотивацията на студентите; работа в екип и междуличностни 
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взаимоотношеия). Известно е, че когато изследователят и 

експериментаторът са два различни субекта 

изследователската технология обикновено  е  по-прецизна, 

отколкото когато едно и също лице е и изследовател, и 

експериментатор, тъй като при втория случай неминуемо се 

получава популярната  в психолого-педагогическата  

литература интерференция. Този известен „недостатък” по 

отношение на „чистотата” на изводите в същото време се 

„компенсира” с възможността да се внасят едни или други 

корекции в предварително формулираната концепция. 

В Постановка на проблема, т.е. в увода Анета Маркова 

ясно и лаконично обосновава избрания за изследване проблем 

и формулира целта, конкретните  задачи, обекта, предмета, 

методите за изследване и критериите за ефективност на 

обучението, основаващо се на прилагания от нея иновационен 

модел. 

Първа глава е посветена на парадигмите, иновационните 

подходи и технологиите в педагогиката. Тя е разработена в 4 

параграфа: 1. Педагогиката и новопарадигмалното 

образование; 2. Същност на иновациите и иновационните 

подходи в образованието; 3. Същност и основни 

характеристика на технологичния подход в педагогиката.  4. 

Класическото схващане за съдържанието на образованието и 

обучението и новият концептуален модел. Бих искал  

специално да подчертая, че докторантката демонстрира много 

добро познаване на литературните източници по тези 

проблеми и умение да извлича от тях най-същественото с 

оглед на поставената от нея цел. Откроява се  нейният 

стремеж  да внесе известна яснота върху широко 

използваните понятия подход, стратегия,  технология, 

тактика, форми, методи и пр.  Макар че тези понятия вече 
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придобиха гражданственост в педагогическата литература, 

все още различните автори твърде често влагат в тях различно 

съдържание. С основание тя твърди, че едни автори 

употребяват понятието „стратегия”, както и понятието 

„технология” в широк и в тесен смисъл на думата. В 

зависимост от това  изясняването на отношението между тези 

две понятия, имащи статут на категории се променя. Напр. 

категорията  теоретична педагогика (включваща всички 

относително самостоятелни науки в областта на 

педагогическото познание) се съотнася с категорията 

педагогическа технология (като интегративно теоретико-

приложно направление, също включващо най-различни 

области). В този смисъл понятието  стратегии на обучението, 

разглеждано в неговия широк смисъл от научния ръководител 

на докторантката доц. д-р Л.  Витанов не е по-голямо по обем 

от посочените две категории. Приемам разсъжденията на 

Анета Маркова за убедителни и като сполучлив опит да 

изказва  и собствено мнение по отношение на понятийно-

терминологичния апарат на педагогиката, макар че според 

мен  би могло тези въпроси да се разгледат малко по-

обстойно. 

 Втора глава е посветена на състоянието и проблемите на 

технологичното обучение в България. В тази глава 

докторанката представя обща характеристика на културно-

образователната област „Бит и технологии”, в съответствие с 

държавните образователни изисквания, след което синтезно 

представя най-важните характеристики на процеса на 

технологичното обучение на началния етап и в V-VІІІ клас.     

На тази основа  по-подробно се разглежда  спецификата на 

Методиката на обучението по техника и технологии на 

началния етап на училищното обучение.  
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 В трета глава се обоснова авторовият иновационен 

модел за обучение на студентите по „Методика на 

обучението по техника и технологии”. Очертават се   

основните насоки за модернизиране на класическите форми 

на обучение на студентите, както и  различните  възможности 

за прилагане на продуктивни подходи и техники в 

отделните  фази на опитно-експерименталната работа. Бих 

искал тук специално  да подчертая, че Анета Маркова се 

опира на основните постулати на конструктивизма в 

областта на обучението, на дейностния подход и 

личностноориентираното обучение и в частност на 

концепцията за продуктивното образование. Прави много 

добро впечатление, че тя  познава трудовете и на проф. 

Гюдженов, посветени на методиките на обучение във 

висшите училища и по-конкретно неговата приложена вече на 

практика глобална идея за системата от основни микро-

учебни дейности в лекциите и семинарните занятия при 

обучението по математика и  редица други учебни 

дисциплини. 

 За апробация на обоснования авторов модел се 

представят според мен много добре разграничени критерии 

и показатели за диагностика на резултатите от обучението по 

„Методика на обучението по техника и технологии”. 

Анализът на резултатите е извършен професионално и 

обективно. Онагледен е с достатъчен брой графики и фигури. 

Макар че изследването няма репрезентативен характер, ясно 

се вижда, че  по всички показатели постиженията на 

студентите от експерименталния курс са по-високи от тези на 

контролния, дори и когато различията не са съществени, но 

пак са в полза на експерименталния курс.  В тази глава  са 

включени и някои данни от проведената със студентите 
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анкета за предпочитанията им към едни или други  методи на 

обучение и мненията им за ефективността на методите за 

контрол и оценка на учебните постижения. Докторантката не 

се задоволява само да констатира получените данни, а 

професионално обяснява на какво се дължат те. Известно е, че 

в областта на методологията и методиката на педагогическите 

изследвания напоследък все по-голямо внимание се отделя 

именно на качествените, вместо на количествени резултати. 

 В заключението Анета Маркова формулира редица 

основни изводи, произтичащи от проведеното от нея 

изследване. 

 Авторефератът отразява същността на дисертационния 

труд на докторантката. Изцяло приемам посочените приносни  

моменти в този  труд. 

 Основната ми забележка и същевременно препоръка 

при евентуалното издаване на дисертацията като монография 

е колегата Анета Маркова да представи по-подробно 

използвания от нея в процеса на дългогодишната си работа 

научен инструментариум ( по-подробно описание на самите 

тестове, чрез които установява резултатите от обучението;   

на прилаганата от нея обновена учебна програма по Методика 

на обучението по техника и технологии и съпоставянето й със 

различните сега действащи такива програми; примерни 

разработки на теми от обновената  учебната програма, както и  

свои по-общи  виждания за модернизация на обучението по 

тази дисциплина и пр.).  

 Общо заключение.  Избраният от докторантката за 

изследване  проблем е значим и ще продължава да бъде 

актуален. В теоретичен план той е разработен компетентно, 

като са анализирани значителен брой литературни източници, 

посветени на едни или други негови аспекти. 
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Библиографската  справка е сравнително пълна. Проведената  

опитно-експериментална работа потвърждава, че 

докторантката Анета Маркова притежава необходимите 

умения да извършва изследователска дейност. Рецензираният 

труд има всички необходимите качества на дисертационен.    

Всичко това ми дава основание да предложа на членовете 

на Научното жури да гласуват за присъждане на Анета 

Борисова Маркова на образователната и научна степен 

„доктор”. 

 

 

                                          РЕЦЕНЗЕНТ: …………… 

                                               ( Проф. д-р ПЕТЪР  ПЕТРОВ) 

 


