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1. Данни за дисертацията и автореферата 

Дисертацията е посветена на актуален и значим както за отделната 

личност, така и за обществото като цяло проблем, свързан с готовността за 

училище в социално-педагогически аспект. Конкретният изследователски 

фокус е върху проявленията му в съвременен Иран. 

Представеният дисертационен труд е структуриран съобразно 

научните стандарти, които се изискват за такъв вид разработка. Състои се 

от увод, три глави, заключение, използвана литература, приложение.  

Общият обем на дисертацията е 155 страници, от които 121 страници 

текст, 12 страници използвана литература и 17 страници приложение.  

Използваната литература съдържа 181 заглавия от англоезични и 

ирански източници. По-голямата част са издадени след 2000 година. 



Дисертационното изследване е онагледено с 32 таблици, които илюстрират 

анализа и резултатите от изследването. 

В увода се открояват актуалността на темата, която детерминира  

мотивите за избора й. Тук са формулирани коректно и ясно предметът,   

целта, задачите и методите на изследването. Интересен подход е избран 

при конкретизиране на задачите на изследването. Те са формулирани под 

формата на въпроси, отговорите на които докторантката търси в хода на 

изследването. Конкретно и ясно са очертани границите, в които се 

изследва готовността за училище в дисертационния труд. Докторантката е 

възприела най-новите тенденции в англоезичната научна литература, 

свързани с едно по-широко тълкуване на феномена. То излиза от рамките 

на възприемането на училищната готовност само като психолого-

педагогическа, т. е. като сбор от детски компетенции. Споделено е 

разбирането за готовността като отговорност и състояние на комплекс от 

фактори - семейство, общности, училище, държавни органи.  

В първа глава е представено развитието на проблема –училищна 

готовност - в Иран. На основата на кратък исторически преглед и описание 

на съвременното състояние на предучилищното и училищното 

образование в Иран е проследен процеса на подготовка на детето в 

училище. Акцентът е поставен върху социалните и педагогически основи 

на изследваното явление. Коментирани и анализирани са тенденции в 

развитието на иранското общество (напр. намаляване броя на децата в 

семейството), които имат отношение към подобряване качеството на 

готовността на детето за училище. Докторантката демонстрира много 

добро умение за работа със статистически данни и тяхното анализиране, с 

цел формулиране на значими изводи. 

Във втора глава се представят теоретичните основания на авторката за 

направения избор на темата на изследването с поставен акцент върху 



компонентите на училищната готовност и факторите, които влияят върху 

нея. Направен е сравнителен анализ на проведени вече изследвания на 

училищната готовност по света. Лида Какия демонстрира един широк 

поглед върху проучвания проблем, като умело и прецизно формулира в 

какво се изразява готовността за училище на всеки един от четирите 

фактори – дете, родители, училище, общество. Детайлното представяне на 

изследваното явление подпомага направеният сравнителен анализ. 

В трета глава се представя организацията на изследването и се 

анализират получените резултати. Те водят към отговорите на поставените 

в началото въпроси и се характеризират със задълбочен анализ и лична 

позиция. Трябва да се отбележи огромният брой изследвани родители, деца 

и учители, което прави достоверността на изводите значим. 

Авторефератът представя принципно всички по-важни части на 

дисертационния труд.  

 

2. Научни приноси  

Приноси с теоретичен характер 

1. В исторически план е проследен процесът на подготовка на 

децата за училище в Иран, което дава възможност да се проследи 

развитието в съдържанието на понятието и отговорността на отделните 

фактори. 

2. Описани и анализирани са основните характеристики на 

готовността за училище и е направен задълбочен теоретичен анализ на 

понятието. 

3. Оценено е влиянието на някои основни демографски фактори 

(пол на детето, възраст и пол на родителите, образователно ниво на 



родителите, пол и образователна степен на учителя) върху училищната 

готовност на децата в Техеран.  

4. Обобщени са мненията и препоръките на анкетираните групи – 

учители и  родители (2 по 756), относно готовността на децата за училище. 

Данните от зависимостите на техните отговори са подложени на прецизен 

анализ.  

 

Приноси с приложен характер 

 

1. Разработен е модел за изследване на готовността за училище. 

Етапите му са коректно формулирани и могат да бъдат повторени от всеки 

един изследовател. 

2. За емпиричното изследване са използвани адаптирани въпросници  

за училищна готовност от K. M. Moore (2002), което дава възможност за 

сравнение с данни от други държави, получени със същия 

инструментариум.   

3. Формулираните извод, могат да се използват за коригиране или 

усъвършенстване на държавната политика в Иран по отношение 

готовността за училище. 

 

3. Препоръки 

1. В дисертационното изследване не е посочен неговият обект.  

2. За по-голяма представителност на изследването и валидност на 

изводите за цялата страна Иран е препоръчително в анкетата да бъдат 

обхванати участници от различни населени места, а не само от столицата 

Техеран. 

3. Някои от таблиците е възможно да се представят графично за още 

по-добро онагледяване и четивност на данните. 

  



4. Публикации и участия в научни форуми 

Лида Какия има осем самостоятелни книги и четири в съавторство, 

както и четири статии в индексирани списания. Представените публикации 

са отражение на научната компетентност на докторантката. 

   

5. Заключение 

Дисертационният труд отговаря на изискванията на ЗРАСРБ. 

Предложените теоретични анализи и експериментални данни говорят за 

траен интерес и богат професионален опит в изследваната област. 

Проведено е научно изследване, насочено към актуален съвременен 

проблем, и то не само за Иран.   

В заключение, въз основа на доказаните научни приноси и 

оригинални постижения, давам положителна оценка на дисертационния 

труд на Лида Какия и предлагам на уважаемото научно жури да й присъди 

образователната и научна степен „доктор” . 
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