
СТАНОВИЩЕ 

ЗА    ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА:  „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 

МЕТАПОЗНАВАТЕЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ 5-7-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА И 

ЦЕЛЕНАСОЧВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕФЛЕКСИЯ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ” 

 

за присъждане на образователна и научна  степен „Доктор по педагогика” 

на  Екатерина Павлова Йорданова, професионално направление 1.2. Теория на 

възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика) 

от доц.д-р Софка Райчева Каракехайова 

 

 Дисертационният труд е с обем и структура удовлетворяващи изискванията за 

изследване от такъв характер и мащаб. 

 Докторантката  Екатерина  Йорданова провокира и себе си и научната общност, 

а така също и практиката с избора на тема. Проблематиката е иновационна, а предвид 

контингента от изследвани субекти – деца и учители от различни националности е и с 

международна значимост. Абсолютно заслужени са адмирациите към докторантката 

отностно организационната сложност на изследваните явления в две страни (Българи и 

Германия) и умелото намиране на общи тенденции в развитието на метакогнитивните 

компетенции у 5-7-годишните деца. 

 Акцентите в теоретичното изследване се поставят върху: 

 Педагогическото явление  взаимодействие като феномен променящ 

философията на предучилищното образование като: позиции на педагога и 

детето, дизайн на игрово-образователното пространство и т.н.; 

 Многообразието от схващания отностно термина „готовност за училище”, въз 

основа на  оригинални идеи на Дитер Баке.Обяснено е мястото на 

метакогнацията и самонасочването в така наречените учебни компетенции в  

образователните програми в Германия. 

 Задълбочено са проследени инициацията и развитието на проблема за 

ограмотяване на деца, чийто майчин език е различен от българския. 

Целта, хипотезата и задачите задават теоритико-приложния характер на 

изследването. 

 Подхипотезите позволяват детайлизирано проучване на условията, които 

провокират проявите на метакогнитивните компетенции у 5-7-годишните деца. 



 Нетрадиционно звучи подхипотеза 3 в онази си част, в която се допуска, че по 

критерии и показатели се съставят ситуации във формиращия експеримент. 

 Инструментариумът на изследването е адекватно подбран и удовлетворява 

цялостно изследваните явления. 

 Чрез прецизно подбрани статистически методи се доказва връзката между 

метапознавателните представи, умения и отношения в познавателното и личностно 

развитие. 

 Идеята за включване на портфолиото е с висока степен на практическа 

приложимост за постигане на качество на педагогическата дейност на учители и 

възпитатели. 

 Успешното детско развитие, респективно метакогнациите се разглеждат като 

функция от рефлексията на учителя и възпитателя върху процеса на педагогическо 

взаимодействие. 

 Проучването доказва, че 5-7-годишните деца в много голяма степен се 

ориентират правилно в съдържателната страна на: „аз мога”; „аз говоря два езика”; „аз 

уча”; „аз зная”; „аз помня”. 

 Концептуалният модел на изследване включва триадата от проучване на 

детските  епистемични представи, подбор на критерии и показатели за установяване 

степента на развитие на метакогнитивни компетенции и съставяне на ситуации.  

 Изследваните явления се коментират в по-широк контекст включващ социално-

икономически и социално-педагогически условия значими при подготовка за училище 

и развитие на метакогнитивни компетенции у деца от различни 

националности.(напр.стр.182) 

 Значимостта на дисертационния труд на Екатерина Йорданова откривам в: 

 Изследване на метакогнации у деца говорещи два езика; 

 Обвързване на изследването с релацията между метапознание и професионални 

компетенции на учителя; 

 Сериозната подкрепа на изследваните явления чрез статистически адекватни 

методи; 

 Вниманието, което се отделя на емоционалното благополучие на детето в 

образователния процес. 

Позволяваме си да отбележим, че разработката би прибавила към позитивите си 

Още,  ако формиращият експеримент е изграден от тематични единици и форми, които 

да са авторски на дисертантката. 



 Публикациите на  Е. Йорданова са по темата на дисертацията  и отразяват 

предходен период на нейните научни търсения. В автореферата се защитава 

актуалността на проблема. А в съдържателно и структурно отношение съответства на 

дисертацията. В него е презентирана в по-голям обем изследователската процедура (ІІІ 

глава), в която е есенциално  се срещат  приносните моменти на проучването. 

Заключение  

Дисертационният труд отговаря на изискванията за присъждане на 

образователна и научна  степен „доктор по педагогика” и подкрепям присъждането му 

на Екатерина Павлова Йорданова. 
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