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Рецензия 
на дисертационния труд на г-жа Лида Какия на тема „Социално-педагогически 

аспекти на училищната готовност в Иран“, представен за присъждане на 

научно-образователната степен „доктор“ по сравнително образование. 

Настоящата рецензия е подготвена в изпълнение на Заповед № РД 38-

340/02.07.2014 г. на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“. 

Рецензент: проф. д-р Борис Симеонов Минчев. 

Дисертационният труд е написан на академичен английски с текст в обем от 

155 плътни страници, от които 121 са основен текст и 34 страници 

библиография и приложения. Библиографията включва 204 заглавия, от които 

37 ирански източници, а останалите са англоезични заглавия, като повече от 

половината от тях са публикувани след 2000-та година. 

Феноменът „училищна готовност“ като общностно образувание, включващо 

децата, родителите и учителите, е фокус на дисертационното изследване в 

неговите теоретични аспекти, както и емпиричните му проявления в конкретна 

социо-културна среда – съвременен Иран. 

Структурно основният текст е разгърнат в увод и 3 почти равни по обем 

глави. 

Целта, основният изследователски проблем и задачите на изследването са 

ясно и коректно изложени в увода. Конкретните изследователски цели са 

формулирани под формата на серия от 11 въпроси (с. 11-12). Дефинирани са 

основните обяснителни и описателни категории в раздела „Терминология“ (с. 

12-13). Докторантът изхожда от убеждението си, че първите години от живота 

на човека имат дългосрочни последици за неговата реализация. Готовността за 

училищно обучение е част от тези дългосрочни ефекти и това е резонът тя да 

бъде проучвана специално. Авторът се опира на най-новите концепции, които 

разглеждат училищната готовност не като сбор от детски компетенции, а като 

„многоаспектен“ (multifaceted) феномен, по-скоро социо-културен, отколкото 

индивидуално-психологичен, или само училищен. И в тази концепция 

докторантът се опира на нови западни схващания за училищната готовност, 

чиято валидност тя се заема да провери в иранската образователна система. 

Основната идея, задаваща подхода към дисертационния проблем, е, че 

индивидуалната готовност на детето за училище се произвежда от 
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взаимодействието на редица институции – семейство, общности, училище, 

държавни органи и политики. Всички те имат свое участие чрез специфична 

„готовност“ да формират компетенциите на детето да бъде ученик. 

В първа глава авторът изтъква взаимодействието на институциите, 

осигуряващо училищната готовност в иранското общество. Лида Какия 

разглежда водещата роля на семейството, на предучилищното образование и 

на детската градина от 5 до 6 г. възраст. По отношение на семейството 

дисертантът отчита спада на броя на децата в семейството на 1-2 и на малкия 

брой деца на жена в детеродна възраст през последните 15 години. Това 

създава мотивация на иранското семейство да инвестира повече време и 

средства за обучение на децата си и специално на момичетата. Авторът си 

служи умело с разнообразни статистически данни и демографски тенденции, 

посочени в серия таблици 1-7. Така тя реконструира културната и национално-

специфичната матрица на феномена „училищна готовност“ в съвременното 

иранско общество. 

Лида Какия изтъква и ролята на държавните институции и отбелязва, че 

въпреки официалната подкрепа на семейството, направеното не е достатъчно. 

От приведените доводи и данни оставам с впечатлението, че иранската 

ислямистка власт прави повече да подготви децата да бъдат добри ученици, 

отколкото българската държава. Там резонът според докторанта е в това, че 

иранското общество има масивни малцинства и разликите в жизнения стандарт 

на отделни места са драстични. Училищната готовност се отнася не само до 

социалната компетентност на бъдещите ученици, но до подготовката им да 

усвояват научни знания. 

Макар че концепцията за училищна готовност е заявена още в увода, тя се 

обсъжда аналитично във втора глава. 

Докторантът анализира три базисни възгледи за готовността на детето: за 

учене, за училището и готовност като съзряване. Те се приемат за три 

исторически възникнали възгледи за готовността на детето да участва в 

задължителната образователна система на своето общество. Тя намира, че 

споменатите възгледи се сливат в една „многостранна“ концепция, която е 

разгърната в тази глава. 

Училищната готовност в по-конкретен план бива представена в 

дисертационния труд като многоаспектен системен резултат на действието на 

четири компоненти (някъде ги назовава и „фактори“, напр. с. 49, другаде 



3 
 

„измерения“, с. 60, 85) - детето, родителите, общността, училището,- всеки с 

проявления, или индикатори съответно 33, 12, 14, 4,- или общо 63 на брой, 

които взаимно се повлияват (с. 44-48) в отделните случаи и обуславят 

компетентността на детето да приема участието си в училището адекватно. 

Детето е част от системата, обуславяща неговите умения и преживявания. 

Авторът формулира и критерии за училищна готовност – 6 на брой (с.48), които 

са основа за емпирично изследване на готовността на образователната 

система. 

Сама по себе си това е една приемлива системно-структурна концепция за 

вложеност на готовността на детето да бъде ученик, която е добре обоснована 

от докторанта за една развиваща се страна, каквато е Иран. Докторантът 

схваща концепцията (модела) си като отворена, и евристична, защото казва за 

готовността, че „тя не е фиксиран конструкт, а е източник на нови идеи“ (с. 43). 

В изложения четири-компонентен модел на готовност най-детайлизираният 

компонент естествено е детето. За да е подготвено за училище според 

докторанта, детето следва да усвои умения в 7 области – комуникативност, 

грамотност, социална компетентност, умения за логично мислене („ранни 

научни умения“), двигателно-телесно развитие и пр. (с. 44-45). Това е 

максималистичен модел, който служи като референтна основа, помагаща да се 

видят възможностите на отделното дете. Ако той се реализира напълно в 

множеството случаи, какво би могло да прави детето в първите една-две 

години като ученик. Авторът посочва, че по закон детето в Иран може да бъде 

записано от 6 до 9 г. в училище в зависимост от степента му на готовността му 

да бъде ученик. Училището (има се предвид началното) е представено само с 4 

измерения на готовност. И това в този културен контекст, където половината 

деца са обхванати от предучилищна подготовка, се очаква, че 

институционалната образователна готовност, се формира предварително. За 

нейното координирано формиране се изтъква принципът на „педагогическата 

приемственост“ (pedagogical continuity), вж. с. 33, 43, 45, 66, 114.. Моделът на 

готовност, разглеждан тук, слага главната отговорност за детето на 

семейството и донякъде на общността. Семейството подготвя детето чрез 12 

изброени дейности. Имам впечатлението, че те описват родителя донякъде 

като учител на детето си, а то реално се учи неволно от родителите си. Струва 

ми се социо-природната характеристика на семейството не е очертана 

достатъчно. 
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Специфичен аспект на модела е понятието „общност“. Остенсивно 

определение на общност се намира на с. 45, като се изброяват 

неправителствени и частни организации и пр. Такова изброяване сочи повече 

към „гражданско общество“, и „общество като цяло“, отколкото към „общност“.  

В края на тази глава (с. 65-79) е направен компактен преглед на статута на 

училищната готовност в над 20 страни (България не е сред тях). Изтъква се 

ролята на образованието през ранното детство и неговото качество за 

успешното обучение и възпитание в първите класове в училище. Нерадостно се 

констатира, че ранното детско образование е „забравеното звено в 

образователната верига“ (с. 81). На с. 79-81 са изведени „6 урока“ за 

училищната готовност, които са най-важните констатации и препоръки в 

дисертационния труд. 

Като цяло в глава 2 на дисертацията г-жа Л. Какия е съумяла да аргументира 

една широкообхватна концепция за училищна готовност и да покаже, че тя 

работи в иранския социо-културен контекст и специално е валидна за 

столицата Техеран. 

Глава 3 е изложение на собствено емпирично изследване на докторанта, 

произтичащо от развитата дотук концепция за училищна готовност. В нея не се 

изтъкват специални цели и задачи, защото това е направено още в увода. 

Авторът правилно е избрала да проследи влиянието на демографските 

параметри на нейната извадка от родители върху индикаторите (умения, 

способности, преживявания) на готовност на децата им. Подложено на 

проучване е и съгласуването на оценките на двете значими за детето групи 

възрастни – родители и учители. Този замисъл на изследването е свързан с 

фундаментално правило на системния подход – че преди оптимизиране на 

главните фактори не си струва да се оптимизират второстепенни влияния. А в 

предложения в дисертацията модел на готовност заложените в емпиричното 

изследване фактори се очаква да обуславят най-отчетливо готовността на 

децата за училище. 

Свършена е масивна емпирична изследователска работа, която според мен 

се свежда до следното: 

 Направена е адаптация на 2 въпросници за училищна готовност, 

заимствани от K. M. Moore (2002), по всички базисни правила на 
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кроскултурна адаптация. Последното би осигурило крос-културна 

валидно сравнение на получените емпирични факти. 

 Съставена е масивна извадка от родители (756) по правилата на 

случаен подбор. Ще отбележа, че това рядко се прави и случайната 

извадка често се подменя с извадка по удобство, а това нарушава 

достоверността на статистическите изводи. В извадката от родители 

на Л. Какия това е избягнато. 

 Събрани са 2 х 756 въпросника от родители и начални учители, 

всеки с повече от 20 въпроса, което създава солиден масив от 

емпирични данни. Последните са подложени на корелационен, 

факторен, дисперсионен анализи и хи-квадрат. Получена е съвкупност 

от статистически значими показатели. Те могат да се видят в 24-те 

таблици в Гл. 3 с емпирични и статистически данни за индикатори на 

детската готовност за училище. Последните са интерпретирани 

коректно, дори по-предпазливо от възможното. 

 Значимите влияния, установени в дисертационното емпирично 

изследване, са приведени като списък на с. 105-107 и се свеждат до 17 

корелационни коефициенти. Общо взето показана е връзка между 

дейностите на родителите с децата им и изпълнението на училищни 

задачи, изискващи същите компетенции. 

 Нито възрастта, нито полът на родителите влияят съществено 

върху оценките на индикаторите на готовността на децата да са 

ученици. Истински, и то високо значим, е факторът „равнище на 

образование“ на родителите (с. 86). Това е находка с голяма 

практическа стойност. 

 От друга страна полът и трудовият стаж на учителя се оказват 

значими върху малък брой (2) показатели на готовността на децата. В 

останалите 13 показатели тези характеристики на учителите са 

незначими (с. 110-111). Важно е, че учителите смятат за главно 

условие за справяне с училищния живот „опитът в дейности с 

връстниците“ (с. 110). Така за тях едно интерперсонално умение е с 

отчетлива важност. 

 Изведени са обосновани изводи за политиката и практиката на 

формиране на училищна готовност у ирански деца (с. 119-121). 
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Авторът е извършила едно трудоемко социално-педагогическо и 

сравнително образователно изследване, в което е демонстрирала 

компетенции и приноси, които следва да присъстват в една докторантска 

дисертационна теза: 

 Построен е модел на училищна готовност, действащ в специфичен 

национален и културен контекст, обоснован е исторически, социо-

културно, социално-педагогически, сравнително образователно; 

 Изведени са обобщения и препоръки за подобряване на готовността 

на система от институции да направи детето пълноценен ученик; 

 Формирани са умения за емпирично изследване у докторанта – 

статистически, методически, аналитико-интерпретативни; 

 Създадени са инструменти (анкетни карти), приложими в ирански 

контекст, с които би могло да се извършва мониторинг на факторите 

на училищната готовност; 

Дисертацията се чете като един много добър текст на академичен английски 

език. Фактите са изложени ясно и кратко и са уместно анализирани. Авторът се 

утвърждава като експерт в училищната готовност освен чрез дисертационния 

текст и чрез практическия си опит в управлението на образователната система 

на своята страна. 

Авторефератът на дисертационния труд отразява достоверно най-важните 

идеи и емпирични находки на докторанта. 

Всичко това ми дава основание да препоръчам на колегите от уважаемото 

жури да присъдят на г-жа Лида Какия образователната и научна степен „доктор 

по педагогика“. Заявявам, че ще дам своя глас за такова решение. 

София, 19 август 2014 г.    Рецензент: 

        /проф. д-р Борис Минчев/ 


