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Структура на проекта за дисертация: Рецензираният труд е в обем от 

260 страници и включва увод, три глави, заключение и изводи, литература 

и 24 приложения в обем от 36 страници. Приложенията са с доказателствен 

характер и обхващат примерни бланки от проведените с учители анкети, 

бланки за проучването на децата по Килския медод, матрици за 

статистическа обработка на данните от проучването на децата  и на 

учителите, подбрани рисунки на деца, реализирани в тестовите батерии и 

снимков материал на деца от немски детски градини в хода на 

експеримента. Справката на ползваната литература съдържа 278 

източника, от които 104 на кирилица и 174 на латиница. 

Актуалност. Рецензираната дисертация е посветена  на важен психолого-

педагогически проблем, който се конкретизира в целта – “да се създаде и 

изпробва теоретично обоснован педагогически модел за усъвършенстване 

на метапознавателната компетентност и изясняване на условията за 

професионална рефлексия на българските детски учители и немски 

възпитатели”. В него докторантката се фокусира върху педагогическата 

рефлексия на учителите и подготовката на метапознанието при 

децата.Това е наложило във формулировката на темата да се обвържат в 

единство два еднакви по значимост проблема. Изборът на Е. Йорданова се 

мотиира със социално-икономическите и с научните предпоставки, както и 

с актуалността на познавателните компетенции за готовността за учене.  

Към формулировката на темата имам известни резерви, които съм 

отбелязала в критичните си бележки в края на рецензията. 

Първа глава е посветена на теоретичните основи на изследването, чрез 

които Екатерина Йорданова се спира на проблема за усъвършенстване на 

познанието в педагогическото взаимодействие и проблемите на 

подготовката за училище – достигане до педагогическа рефлексия на 

учителите и “познаване на собственото познание” за подрастващите в 

резултат от нея.  

Авторката се е опитала да постави проблема на своето изследване в един 

широк научен контекст. Отделено е специално внимание на изясняването 

на важни за проучването понятия, изнесени в основата на дисертацията. 



Като такива мога да отбележа същността на метапознанието и неговите 

индикатори, епистемичните представи  и метакогниция, където в 

сравнителен план с прояви в началното училище авторката демонстрира 

коректен прочит на чуждестранни и български източници в областта на 

психологията на познанието и в тази на предучилищната  и на началната 

училищна педагогика. В този аспект оценявам положително опитите на 

Екатерина Йорданова да осъществи сравнителен подход при 

диференциране на концепциите в различните образователни реалности 

(България, Германия и САЩ) чрез научни категории в понятийния апарат, 

основополагащи образователната система в тези страни, което тя отбелязва 

и като свой принос.  Вслучая се съпоставят понятия като:  

◘ педагогическа рефлексия и познание на собственото познание 

(рефлексивна функция на съдържанието по Д. Гюров, 2006) 

педагогическото взаимодейстие и рефлексия, т.е. на различни 

равнища се изясняват тяхното съдържание, отнесено до детето и 

до учителя; 

◘ педагогическо действие и рефлексия и педагогическо действие и 

ситуация на развитие; 

◘ рефлексия и метапознание; 

◘ компетентност и решаване на проблеми.  

◘ ситуационна проблемност и мислене – проблеми и задачи, 

предпоставки за научно и творческо мислене при децата, 

скриптове. 

Така теоретичната основа на изследването, отнесена до обвързването на 

готовността с учебно-методическите компетенции аз оценявам като 

приемлива по отношение професионалната ориентация на учителите.  

 

Относно глава втора – параметрите на изследването оценката ми е 

положителна във връзка с постижението на Е. Йорданова да систематизира 

изследователските си прироритети и да ги обвърже с адекватни методи за 

доказването на тяхната значимост в резултат от емпиричните анализи в 

практико-приложен план. 

Във формулировките на предмета и на обекта на изследването се открояват 

ясно определени визии на докторантката относно откриването на 

закономерности при използването на експерименталния модел и при 

неговото апробиране в съответни условия. Съвсем логично в обекта на 

изследването са търсени и възможности за постигането на предмета и за 

доказването на хипотезите. 

 В т.н. от докторантката “обща хипотеза” на изследването се прави 

интересно предположение за връзката между метапознавателната 

компетентност у децата и професионалната рефлексия, заложена чрез 

експерименталния модел от една страна, а от друга – със спецификата на 

модела от педагогически ситуации в конкретни образователни 



направления за “познавателния и личен опит, както и с устойчивост 

спрямо средата”. Тази “обща хипотеза” намирам наистина като съдържаща 

няколко посоки за доказването на обоснованите в нея връзки. 

Важно е да отбележа, че по отношение предположенията си свързани с  

подхипотезите Е. Йорданова е постигнала по-големи успехи в сравнение с 

общата и тук бих могла да бъда най-щедра в положителната си подкрепа за 

дисертационния труд, тъй като ги намирам за полезни като доказване на 

връзките, залегнали в «общата хипотеза».  

Тук бих препоръчала да се избягват обобщения като «педагогическа 

работа», особено що се отнася до преположението, че подпомага 

«метапознанието у децата». Тази ми препоръка се подсилва от самата 

втора хипотеза, която намирам за обвързана с първата и представлява 

всъщност конкретизацията й. 

Независимо от бележките си като рецензент по отношение на хипотезите, 

ги подкрепям в професионален план – формулирани са интересно и 

задължаващо спрямо изводите и приносите на дисертацията.   

Условията, в които се провежда реализариният експериментален модел, 

базиран на познавателното взаимодействие, са проучени във варианти. 

Както се вижда в края на експерименталаната работа, повлияването на 

децата от него при различните по контингент условия на взаимодействието 

е в различна степен, а следователно и значението му като център на 

дисертацията е с различна степен доказано. Статистическата обработка е 

подходящ комплекс от методи, целесъобразно насочени към доказване на 

корелации, което аз винаги приветствам като изключително важни за 

експериментално проучване (Уилкоксън, Колмогарав-Смирнов и 

Пиърсън).  

 

Относно анализа на резултатите по посока на анкетното проучване на 

учители и изготвянето на портфолио като постижение на Е. Йорданова 

мога да отбележа резултатите от сравнителното представяне на учители в 

България и  Германия във връзка с отношението им към различен 

контингент проучвани деца – билингви. 

Тук се интерпретират данни  и по посока на родителите, което излиза 

извън хипотезите в глава втора. Целесъобразно е отделена доста голяма 

част на защитата на педагогическото портфолио от докторанката, което не 

е новост за българските и германските учители. Може би по-убедително 

трябва да се центрира върху нещо оригинално по посока на 

метопознанието в него, защото Е. Йорданова го анализира не не само като 

формално следствие, но трябва да систематизира  и условия за значението 

му за метапознанието в експерименталния модел.  

Докторантката предлага добре систематизиран в табличен план начин за 

пристъпване към анализа на резултатите от изследването в констативния и 

в контролния експеримент с децата. От изложението на текста в глава 



трета се вижда, че  констатиращият и контролният етапи на изследването 

са проведени добросъвестно и отговорно. Данните се сравняват 

количествено и качествено на основата на таблици и диаграми.  Извдени са 

корелационни връзки, необходими за доказването на задачите в 

дисертацията. 

В тази глава се излага  и формиращата система от проблеми по ключови 

ядра от представи, заимствани в направленията: “Български език” (ядрото 

“Подготовка за четене и писане”), “Математика” и “Природен свят” (при 

използването на помагалата от системата “Ръка за ръка”, Просвета, С. 

2003-2012). Тук бих препоръчала конкретизации за проблемните ситуации, 

поставени в центъра на изследователската програма на дисертационния 

труд, което ще придаде център за връзка между критериите и показателите, 

от една страна и на формиращата система – от друга. 

Като приноси на дисертационния труд мога да отбележа: 

1. Експериментално се проучва и статестически се доказва връзка 

между професионалната компетентност на учителите и 

метакогнитивните компетенции на децата на базата на 

рефлексията на педагозите, зададена в дисертацията чрез 

уменията им са воденето на “портфолио”. 

2. Прави се сравнително проучване на компетенциите за учене на 

два контингента деца в България и в Германия при формулиране 

на изводи за деца билингви на основата на експериментални 

извадки за вуждите на конкретното изследване. 

3. Потвърждават се изводи от изследвания на български автори, че 

усъвършенстването на личния познавателен опит на децата от 

подготвителна група зависи от единна система от педагогически 

ситуации (част от които апробирани чрез три основни 

направления в конкретното изследване на докторантката), които 

са в основа на обществената практика в България от 2003 година. 

4. Прилагат се успешно изследователски методи за проучването на 

обществени прироритети в образованието у нас и в Германия. 

Критични бележки към труда: 

◘ Не са посочени източници при формулирането на показатели 

към критериите на изследването на метапознанието, които 

всъщност са заимствани от българската образователна 

практика за други цели и по-конкретно за диагностичните 

процедури по “Програмната система “Ръка за ръка” (свитъка за 

диагностика в подготвителна група/клас “Знам и мога в първи 

клас ще бъда аз”, Просвета, 2005 и преиздадени до 2012). Така 

необосновано критериите по посока на авторски колектив 

(Килски метод за постъпване в училище - Das Kieler 

Einschulungsverfahren von Sigrun Ffoese, Ruth Moelders und 

Wiebke Wallrodt, 1988), посочен като водещ в процедурата на 



диагностициране се свързват с българските показатели за 

диагностика, без извеждането на авторите в справка сле 

формулировката им (по направлението, “Природен свят” и  

Математика” и др. от 2005-2012). Даже в план на хронология и 

прироритети на образованието през този период (близо 15-24 

години) това обединяване се нуждае от обосновка за 

причините, определящи подхода на докторантката. В този 

смисъл неубедително звучат в стилово отношение: извод № 4 в 

дисертационния труд, принос № 3 в теоретичен аспект и 

принос № 2 в практико-приложен аспект, формулирани от 

докторантката. 

◘ Имам възражения при недостатъчено прецизирано научно 

изложение на формулировки като: “целенасочване на 

професионалната рефлексия” (още в заглавието на темата), 

“способ за разчленяване”, “разкриват се отношенията в 

метапознавателната, познавателната и личностна област”, 

“детето ползва в решението както интуицията си, така и 

знанията”, “целенасочва рефлексирнето”, “личностни, активно-

дейностни, предметно-методични и социално-комуникативни 

аспекти” и др.  

◘ Необходимо е прецизно стилово редактиране на преводните 

материали, ползвани за изследователски нужди  в труда при 

бъдещото публикуване на части от дисертационния труд на 

Екатерина Йорданова. 

  

В заключение, предлагам на уважаемите членове  на научното жури да 

дадат положителна оценка на представения дисертационен труд и на 

Екатерина Йорданова  да й бъде присъдена  на образователната и научна 

степен “Доктор” по  научното направление Педагогика 02. 

 

София, 10.10.2012 г.                                            

                                                      РЕЦЕНЗЕНТ: ...........................................  

(проф.д-р Весела Гюрова) 

 

 

 


