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Важно предизвикателство пред системата на училищното образование е 
внедряването на съвременни образователни технологии. Тяхното внедряване е свързано 
с радикално изменение и промяна в: целите, структурата, технологиите, 
организационната култура и хората на отделна образователна институция. Тази промяна е 
пътешествие на отделното училище към развитие. Ключът на развитието е преди всичко в 
желанието, придобиването нови умения, поведение и убеждения да се управлява 
процеса на промяната. Ето защо изследването на управлението на промяната при 
внедряване на съвременни образователни технологии е значим проблем за теорията и 
практиката. 
 

Обща характеристика на дисертационния труд. 
 

Дисертационният труд е с общ обем от 243 страници. Структуриран е в: увод, три 
глави със съответни параграфи, заключение, списък на ползваната литература (общо 64 
източника), от тях 33 на български език и 34 на английски език, и 6 приложения. Текстът 
на труда съдържа теоретичен анализ, емпирично изследване и заключение.  
 

Приносни моменти на дисертационния труд. 
 
1. Разработеният проблем за управление на промяната при внедряване на съвременни 

образователни технологии  е значим за теорията и практиката и се ползва с голям 

интерес в образователното пространство. Неговите специфични измерения са 

недостатъчно проучени, което обуславя актуалността на разработката. 

2. Теоретичният анализ е насочен към изследване отделни на управленски, 

организационни, нормативни, технологични и социални и други въпроси. Този 

изследователски подход дава възможност на докторанта за по-задълбочено вникване 

и разкриване на същността и особеностите на отделните аспекти на изследвания 

проблем. 

3. Направен е успешен опит да се изведат дефиниции за: същност на промяната (сили на 

промяна, агенти на промяната); обкръжаваща среда на училището при внедряване на 



съвременни образователни технологии; същност на управление на промяната при 

внедряване на съвременни образователни технологии,  организационна култура на 

училището при внедряване на съвременни образователни технологии. 

4. Изграденият и предложен концептуален модел за управление на промяната при 

внедряване на съвременни образователни технологии в училищната организация е 

работещ и може да бъде използван от всяка отделна образователна организация. 

5. Концептуалният модел е апробиран чрез четири специализирани емпирични 

изследвания. В изследванията са обхванати общо 819 лица, от тях: 390 директора, 400 

учители и 29 студенти. Резултатите от изследванията показват една реална картина на 

протичащите процеси, при управление на училището в условията на внедряване на 

съвременни образователни технологии. Направените оценки и препоръки могат да 

послужат като база за усъвършенстване на управлението на училището. 

6. В практико-приложен план интерес представляват: разработеният от докторанта 

софтуерен пакет за провеждане на анкетни изследвания, базиран на облачни 

технологии, който може да се използва за провеждане и на други подобни 

изследвания и конкретното му участие при внедряване на съвременни образователни 

технологии в отделни училища. 

7. По-голяма част от резултатите от изследванията са представени на редица 

публикации: в научни списания и сборници от национални  международни 

конференции. 

8. Авторефератът изразява съдържанието на дисертационния труд. 

 

Бележки и препоръки по дисертационния труд. 
 
1. Считам, че дисертационния труд би имал по-голяма стойност при едно по-пълно 

представяне на същността и видовете съвременни образователни технологии.  
2. Дисертационният труд би спечелил при един по-задълбочен анализ на получените 

резултати от мащабното по своя характер емпирично изследване, като се използват и 
определени статистико-икономически методи за анализ и обобщение. 

 
Заключение. Дисертационният труд „Управление на промяната при внедряване на 

съвременни образователни технологии” е актуално и значимо теоретико-приложно 
изследване за педагогическата и управленска дейност в образованието. Той отговаря на 
Закона за развитието на академичния състав в Република България. Това ми дава 
основание да предложа на уважаваното Научно жури да присъди на Петър Веселинов 
Петров образователно-научната степен „доктор”.  
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