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1. Актуалност и значимост на проблема 

Темата на дисертационния труд е актуална и социално значима, с 

практическа приложимост в реална образователна среда. Основанията за 

това са:  

 изключителната роля на училищната готовност на детето като 

предпоставка за неговото успешно училищно обучение, личностно 

формиране и реализация; 

 училищната готовност е сложен процес, резултат от 

взаимодействието на семейството, училището, държавните органи и 

политики, оказващи съществено влияние върху развитието на детето и 

подготовката му за училищно обучение;  

 оскъдните изследвания на училищната готовност в Иран и 

възможности за обогатяване на предучилищното образование с 

иновативни социално-педагогически идеи; 
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 адаптиране на най-новите западни концепции за училищна 

готовност в социо-културна иранска среда. 

 

2. Характеристика на дисертационния труд 

Дисертацията е структурирана в увод, три глави, заключение, 

литература и приложения. Текстът на дисертационното изследване е в 

обем 155 страници, от които 121 – основен текст и 34 страници 

библиография и приложения. Справка за използваната литература.  

 

3. Познаване на проблематиката от докторанта 

Докторанката е проучила и анализирала коректно съвременни 

източници по изследваната проблематика. Общият брой е 181 заглавия, от 

които 37 ирански и 144 англоезични източници, по-голяма част - 

публикувани след 2000-та година. Теоретичният анализ на педагогическата 

и психологическата литература е задълбочен и логичен, с изразена лична 

позиция на автора. Теоретичната обосновка и резултатите от емпиричното 

изследване са илюстрирани с 32 таблици, включени в основния текст. 

Авторката познава проблемите и в теоретичен, и в практически аспект, 

което й дава добра основа за провеждане на изследването и разработване 

на дисертационния труд.  

 

4. Организация и методика на изследването 

Целта и задачите на изследването са добре формулирани, логически 

свързани и кореспондират с темата. Коректно са определени предметът и 

методите на изследване.  

Представените в увода цел, задачи, предмет и методи на 

изследването са формулирани прецизно. Задачите, поставени под формата 

на логически свързани въпроси, детайлизират и очертават етапността на 

изследователската процедура.  
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В теоретичен план се представят историческите, социалните и 

педагогическите основи на училищната готовност. Представената 

структура на иранската образователна система дава възможност на 

дисертанта да подчертае значимостта и базисната същност на училищната 

готовност, както и да открои ролята на семейството, на детската градина и 

на държавните институции, през различните периоди от детството в 

подготовката на бъдещия ученик. Лида Какия демонстрира много добри 

умения за представяне и анализиране на различни статистически данни и 

извеждане на тенденции за доказване на изследователската теза. Като се 

позовава на най-новите западни концепции за училищна готовност 

авторът, извежда един съвременен модел, в който подготовката и 

отношението към сериозната дейност учене не е само резултат от усилията 

на детето, а е негово съвместно дело със семейството, училището и 

държавните организации. Извършеното от дисертанта собствено 

емпирично изследване, в което са включени деца, учители и родители на 

първокласници обхваща голям брой участници, подбрани на случаен 

принцип, което е гарант за надеждността на получените резултати. 

 

5. Приноси на дисертационния труд. 

5.1. Приноси с теоретико-методологичен характер. 

 Извършено е задълбочено теоретично проучване и анализиране 

на различни концепции за училищната готовност, концептуалният модел 

се изгражда върху актуални научни постановки, разработени през 

последните 15 години.  

 Проявена е аналитичност при характеризиране на 

съвременното иранско семейство и е откроена неговата роля и значимост 

за формиране на училищни компетенции при децата преди постъпване в 

училище. 
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 Ценно за дисертационното изследване е представянето на 

структурата и управлението на образователната система в Иран, което дава 

възможност да се проследи и постигне приемственост между отделните 

образователни структури.  

 Приложен е съвременен подход, при който училищната 

готовност не се разглежда като индивидуално отношение и постижение на 

детето, а като комплекс от взаимодействия между семейството, училището 

и държавните организации, със съответните им отговорности при 

подготовката на бъдещия ученик. 

5.2. Приноси с теоретико-приложен характер 

 Извършено е многообхватно теоретико-емпирично изследване, 

в което са включени 756 деца, 756 родители (израни на случаен принцип) и 

36 учители на първокласници. 

 Адаптирани са 2 анкети, чрез които се набират данни за 

проучването: една анкета за училищна готовност за родители и една анкета 

за училищна готовност за учители (К. М. Мооre, 2002), процедурните 

правила са спазени коректно. 

 Корелационният, факторният и дисперсен анализ и хи-квадрат 

на внушителните по количество емпирични данни позволява да се 

представят различни аспекти на училищната готовност и да се очертаят 

тенденции за тяхната приложимост в реална образователна среда.  

 Резултатите от проведените анкети с учителите и родителите 

са много добре онагледени в 24 таблици, които допълват представянето на 

изследваните зависимости. 

 Анализирано е влиянието на четири демографски фактори (пол 

на детето, възраст и пол на родителите, образование на родителите, пол и 

образователна степен на учителите) върху готовността на детето за 

училище, изведени са зависимости, които оказват влияние върху неговата 
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подготовка и съобразно с тях се предлагат решения за по-бърза и лесна 

адаптивност на постъпващите в училище.  

5.3. Приноси с приложен характер 

 Апробираният модел за училищна готовност е приложим в реална 

педагогическа среда и предоставя възможности за повишаване качеството 

на училищната готовност на първокласниците в Иран.  

 Разработената система, изследвана в гр. Техеран, може да се 

използва в друга социално-педагогическа среда и да служи като база на 

други проучвания в училищната система на Иран. 

 

6. Публикации по темата на дисертационния труд 

Докторантката е представила 15 публикации по темата на 

дисертационния труд, от които 4 статии в индексирани списания.  

 

7. Автореферат 

Авторефератът е структуриран според изискванията, в обем от 36 

страници и представя ясно съдържателните характеристики и 

структурните параметри за дисертационния труд. 

 

 Заключение: 

Дисертационният труд отговаря на изискванията за дизайн на 

педагогическо изследване, постигнатите резултати имат научна и 

приложна стойност, направените изводи са логически и съдържателни, 

насочени към оптимизиране на училищната готовност. 

Оценката ми за дисертационния труд, автореферата, научните 

публикации и научните приноси е изцяло положителна. 
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Постигнатите резултати ми дават основание убедено да предложа на 

уважаемото Научно жури своя положителен вот за присъждане на 

образователната и научна степен „Доктор” на Лида Какия, в област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 

1.2 Педагогика, научна специалност Теория на възпитанието и дидактика.  

 

 

01.09.2014 г.     Изготвил становището: 

гр. В. Търново    /доц. д-р Рени Христова-Коцева/ 

 

 


