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СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Божидар Ангелов за дисертационния труд на Екатерина 

Павлова Йорданова, докторант на самостоятелна подготовка на 

тема: „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МЕТАПОЗНАВАТЕЛНАТА 

КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ 5-7-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА И 

ЦЕЛЕНАСОЧВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕФЛЕКСИЯ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ” за придобиване на научна и 

образователна степен „доктор”, професионално направление 1.2.  Теория 

на възпитанието и дидактика  

(Предучилищна педагогика) 

 
          Представеният труд разглежда в подробности значимостта на 

педагогическото взаимодействие, осигуряващо подготовката на 

метапознавателната компетентност, при вариативна културно-

образователна и езикова специфичност. В този смисъл изследването е 

изключително актуално едновременно и за теорията, и за практиката на 

обучението. В концептуално отношение разработката е правилно 

организирана. Дисертационният труд е в обем от 260 страници и включва 

увод, три глави, заключение и изводи, литература и 24 приложения. В 

основния текст на труда се съдържат 10 диаграми, 7 таблици, 2 

кростаблици, 4 фигури. Литературата включва 278 източника, от които 104 

на кирилица и 174 на латиница и е напълно съобразена с изискванията на 

ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане, както и с Правилника за 

развитие на академичния състав на СУ.  

          Основните научни приноси на изследването могат да бъдат 

представени по следния начин:  

          -приноси в теорията на обучението чрез предлагане на модел на 

педагогическо взаимодействие, ориентиран към насочване на рефлексията 
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у детските учители и възпитатели. Изясняват се условията, които 

подпомагат подготовката на метапознанието у децата.  

         -приноси в обучителната практика: Извеждат се програмно-

документалните и психолого-педагогически предпоставки за подготовката 

на метапознанието при децата на базата на сравнителен анализ за 

България, Германия и САЩ; Апробиране на експериментален модел на 

обучение –теоретично обоснован педагогически модел за усъвършенстване 

на метапознавателната компетентност и изясняване на условията за 

професионална рефлексия на българските детски учители и немски 

възпитатели. 

          По мое мнение приносите на дисертационния труд са съществени, 

особено що се отнася до ефективността на методиката на обучение чрез 

въвеждането на съвременните технологии в образователната практика, 

отчитането на индивидуалните стилове за учене, като условие за успешно 

подпомагане на метапознанието при деца. Установява се взаимодействието 

на възрастни и деца по посока на познанието и културата, както и  

опознаването на конкретните детски интереси и нагласи при обучаемите. 

Внимание заслужава и обхвата на изследователския подход, заложил на 

практическо проучване, осъществено сред следните респонденти: общият 

брой на децата, участващи в изследването е 293, като от тях броят на 

децата в експерименталните групи е 161, а броят на децата в контролните 

групи е 132. 

          Като сериозно достижение на предложената разработка отчитам 

интердисциплинарния й характер, обхващащ връзката на базисни и 

съдържателно-специфични характеристики за усъвършенстване на 

метапознанието при децата, като разработените критерии и показатели за 

изследване на метапознавателните представи, умения и отношения у пет- 

седемгодишните деца стават основа на целенасочено организирано 
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педагогическо взаимодействие по конкретни образователни направления. 

Всички те са изследвани в дълбочина и са ясно подчинени на поставените 

цели – анализ на образователната среда в България и Германия, 

идентифициране на нагласите на субектите към същността и качеството й, 

и намиране на конкретни начини и възможности за нейното оптимизиране. 

          Настоящото изследване би могло да бъде допълнително подобрено с 

използване на повече първични данни от резултатите от 

експерименталното проучване и с още информация от експерименталното 

обучение за изпълнението на учебните дейности. По този начин 

получените резултати могат да бъдат използвани за оформянето на една 

по-пълна картина за подготовката за училище, което е в духа на 

съвременните научни тенденции. 

          ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

         Оценката ми за дисертационния труд, автореферата и научните 

публикации на докторанта е ПОЛОЖИТЕЛНА. Постигнатите резултати, 

формулираните изводи и приносите на изследването в теоретичен и 

практически аспект ми дават основание да предложа пред научното жури 

на докторанта на самостоятелна подготовка Екатерина Павлова Йорданова 

да бъде присъдена образователна и научна степен „доктор” . 

 

 

Септември, 2012       Подпис: 

София       Проф. д-р Божидар Ангелов 

 


