
РЕЦЕНЗИЯ 
 

на дисертационния труд на г-жа Лида Какия на тема  

„Социално-педагогически аспекти на училищната готовност в Иран“  

за присъждане на научната и образователната степен „доктор“ по сравнително 

образование 

 

Данни за дисертациятa 

Дисертационният труд е в обем от 155 с., от които 133 с. са посветени на 

същинската част на разработката и на библиографските източници. В 4-те 

приложения са представени английската и фарси версиите на използваните 

въпросници за учители и родители, копие на оригинален здравен сертификат и 

снимка на първата детска градина, открита в Техеран през 1939 г. 

 

Трудът с структуриран във въведение, три глави и заключение. Библиографските 

данни включват 181 заглавия, от които 144 на английски език и 37 ирански 

източници. Представената библиография отразява възможно най-нови публикации 

върху училищната готовност и свързани с нея изследвания и проблеми. 

 

Основни достойнства на дисертационния труд  

 
Въведението представя целта на изследването, изследователския предмет и 

проблем, задачите, методологията. Авторката дефинира основните понятия, с които 

си служи . Представената терминология обхваща десет ключови понятия. 

 

Лида Какия поставя акцент върху неизследваността на избраните от нея аспекти на 

училищна готовност в страни извън групата на тези, които се определят като 

развити западни държави. Както показва и доказва нейното изследване, в Иран тази 

проблематика като изследователска, заема твърде скромно място през последните 

25-30 години. Затова свидетелстват и библиографските източници, публикувани в 

Иран, които са, както вече беше посочено, 37 от общо 181 заглавия и само една 

част от тях е директно фокусирана върху училищната готовност.  

 

Предметът на дисертационното изследване са историческите и социално-

педагогическите аспекти на училищната готовност. Това обяснява и специалния 

фокус върху всеки важен фрагмент от обособените аспекти.  Специално място се 

отделя на компонентите на училищната готовност и на факторите, които влияят 

върху нея. Авторката убедително обосновава връзките между основните 

компоненти на училищна готовност – готовността на самото дете, готовността на 

училището да осигури подходяща среда за неговото развитие, на семейството и на 

общността да го подкрепят и развиват, и успеха на усилията да се издигне 

цялостното равнище на училищна готовност.  

 

Нейната изследователска теза и акцентите върху ключовото значение на ранните 

години в живота на детето за успешната му реализация и интеграция в следващи 



фази, намират убедителна подкрепа в анализите и теоретичния обзор на вече 

извършвани изследвания в други социални, образователни и културни контекстове, 

както и развитие и продължение в собственото проучване. Докторантката се опира 

на съвременни схващания и теории, които не разглеждат училищната готовност от 

парциална гледна точка, а като многоаспектен социален, политически (от гл. т. на 

държавната политика в образованието), културен и индивидуално обагрен проблем, 

в решаването на който нито един от значимите фактори за формиране на училищна 

готовност няма и не може да има самостойно значение. Авторката се опира на 

съвременни западни, предимно на американски автори концепции, използва най-

нови публикации (по-голямата част от използваните източници са от последните 

години няколко години), за да конструира своята теза, да реализира 

изследователските си задачи и да осъществи пълноценна професионална рефлексия 

върху възможностите на такива институции в Иран като семейство, училище, 

общности, представени от НПО или по друг начин, и възможностите им за 

формиране на училищната готовност на детето.  
 

Съдържателен профил на дисертационния труд 

 

В първа глава «Развитие на училищната готовност в Иран», която е структурирана 

в 4 параграфа, се представя образователната система в Иран, очертава се нейната 

специфика и се анализират трите посочени аспекта на училищна готовност – 

исторически, социален и педагогически, които формират изследователския 

предмет. В исторически план се отбелязват най-важните етапи в развитието и  се 

очертават въведените същностни промени и причините, обвързани с тях. Представя 

се и структурата на системата и равнищата на управление с техните отговорности. 

Образователната система е структурирана в 4 равнища – предучилищно (1 година, 

като началото е от 5 годишна възраст); начално (6 години, между 6 и 11 годишна 

възраст); основно (3 години, за деца между 12 и 15 годишна възраст) и средно (3 

години, за ученици между 16 и 18 годишна възраст). Учебната година е 

разположена в почти същите интервали, както тази в България (септември до юни), 

а младите хора с начално и средно образование са повече от 95%. Училищата са 

разделени по пол – само за момчета и само за момичета. Отчетена е ролята в 

образованието на изключително важния демографски показател – възраст, от 

представянето на данни за който се вижда, че 45 % от 75 милионното население на 

Иран са млади хора под 25 години. Тази демографска картина обяснява защо е 

толкова важно да се правят изследвания и предприемат мерки за качествено 

предучилищно образование, в процеса на което правата и задълженията на най-

отговорните фактори за училищна готовност се очертават както самостоятелно, 

така и във взаимосвързан контекст. Авторката представя динамичната демографска 

картина преди и след революцията в Иран през 1979 г., както и причините, 

принуждаващи държавата да предприема стъпки за балансиране на търсенето и 

предлагането в образованието.  

 

В социален план промените в доминантния модел на семейно възпроизводство (от 

висока раждаемост и ниско образование към високо образование и ниска 

раждаемост), основани на промени в ценностните ориентации, икономическите 



реалности и други, се отразяват върху К на раждаемост, водят до 

преструктурирането на предучилищния и на началния етапи и на политиките, 

свързани с учителите. Иран преминава от «бейби бум етапа към фаза на силно 

ограничаване и намаляване на раждаемостта (фертилност от 6,1 през 1986 г. до 1,4 

през 2011 година). Промените в образователния и професионалния профил на 

младите мъже и жени, издигането на образователното равнище на родителите, 

влияе върху интересите им, свързани с насочване на децата към предучилищни 

институции. Според официалната статистика на министерството на образованието 

през 2006 година обхватът на децата на 5 години в предучилищни институции е 

48,8 %, а 6 години по-късно е вече 75,4% (2012). Въпреки тези динамични промени 

обаче, авторката установява, че приоритетите и инвестициите на държавата и на 

частния сектор в предучилищното образование все още са далеч от очакваните.  

 

В този порядък искам да подчертая специалния авторски принос за изясняване на 

положителните промени в училищната готовност в социален аспект. Рязкото 

намаляване на различията в образователното равнище на мъжете и жените, 

увеличаването на относителния дял жени в университетското образование – 60%, 

промените и утвърждаване на модела на намалено възпроизводство, разширените 

професионалните възможности и кариерно развитие на майките, отварят нов 

прозорец за подобрени шансове за развитие на предучилищния сектор и осъзнаване 

важността му за качествената подготовка на децата за училище. Въпреки 

изключителните различия в програмите за ранно образование на децата, 

различните звена и организации, които се включват в него, в страната се 

утвърждават разнообразни програми за училищна готовност. 

 

Втората глава, която е структурирана в 6 параграфа, представя литературен обзор и 

критични анализи на докторантката, изградени върху съвременни концепции за 

училищната готовност. В нея са разгледани основните компоненти на училищната 

готовност, свързани с детето, семейството и училището, а така също и факторите, 

които влияят върху нея от значение за целите и задачите на изследването. 

Училищната готовност основателно е разгледана като многоаспектна и 

полиравнищна. Авторката основателно подчертава, че индивидуалната училищна 

готовност не се изчерпва само с когнитивната готовност. Готовността е интегриран 

продукт, създаден чрез взаимодействието на редица институции, които имат 

отношение към детето – семейство, училище, представители и организации на 

обществеността, които наред с участието на държавата и нейните органи и 

конструирани политики, създават и трасират необходимите условия и 

предпоставки за пълноценно формиране на цялостната училищна готовност.  

 

В този дух са представени основни теории, интерпретиращи училищната 

готовност. Убедително е обосновано защо по отношение на детето като нейн 

основен, но не единствен компонент, тя не може и не се изчерпва само с 

академичната (когнитивно ориентираната) му готовност, а включва и личностни, 

физически и социални елементи и ориентираните към тях стандарти.  

Много основателно авторката подчертава, че готовността за училище изисква 

дълбоко разбиране на връзката и с институционалната готовност, в която 



семейството играе огромна роля. Родителите, както посочва авторката, са първите 

и най-важни учители на своите деца. Значението, което придават на образованието, 

мястото му в ценностните им системи, определя и тяхното участие в подготовката 

на децата им за училищните роли и начин на живот. Активното им заимодействие с 

децата, участието им във формиране на ранните им социални нагласи и модели на 

поведение наред със стимулирането на когнитивното израстване, е от ключово 

значение за училищната готовност.  

 

В тази глава е анализиран и училищният компонент на готовността. Училището 

като институция трябва да бъде в състояние да отговори на потребностите на 

детето, да създаде среда, условия, организация и подходящи дейности за неговото 

пълноценно развитие. Учебното съдържание и обвързаните с него стандарти, 

стимулиращата среда и подкрепа на детето са активни елементи на този специално 

самостоятелно обособен компонент за нуждите на дисертационното изследване. 

Докторантката много умело вплита критичния анализ на различни причини за 

провал на училищната институция да отговори на индивидуални и локални 

потребности и последиците от този неудовлетворителен отговор и разминаване с 

очакванията. В конструктивно критичен дух тя очертава какво е нужно да бъде 

направено, за да се преодолеят ограниченията и очертаваща се липса на гъвкавост и 

адекватност на училищните политики, за по-добра подготовка на учителите и за 

много други решения в контекста на този компонент и същевременно фактор на 

училищна готовност. 

 

Наред с мястото, ролята и влиянието на училището, авторката представя и 

анализира и компонента общност като събирателно понятие за бизнеса, различните 

организации, групи и обществени органи, за звената, които осигуряват услуги, 

свързани с ранното предучилищно образование. Напълно основателно те са 

разгледани в тясна връзка с това, което предлагат и осигуряват като информация, 

услуги, подкрепа, висококачествена грижа за децата от тази възраст и богати 

възможности за учене.  Така се очертава цялостната картина на училищната 

готовност, в която компоненти и фактори, обвързани с тях, регламентират и 

гарантират качеството и. 

 

Като естествено продължение на анализа на компонентите на училищна готовност, 

докторантката поставя специални акценти върху факторите, обвързани с вече 

обособените компоненти. Върху компонента училищна готовност на самото дете 

влияят такива фактори като здравното и физическо му състояние и развитие, 

социалното му и емоционално равнище, овладяните стратегии за учене, езиковата 

готовост и развитие, когнитивните равнища и общи познания и опит, които 

притежава. ППодчертава се значимостта на предварителният опит на детето, 

социалните му умения, етническата принадлежност и социо-културния му статус, 

половата му принадлежност, както и цялостното му здравословно състояние.  

 

По отношение на факторите, обвързани със семейната институция, докторантката 

анализира капацитета на съвременното семейство, очертан чрез равнището на 

грамотност и образованост на родителите, техните очаквания и разбирания на 



значението на готовността, родителската субкултура, семейните доходи, аспектите 

на семейната нестабилност и взаимодействието им с училищната готовност. 

 

По отношение на институцията училище и в съответствие с изследователските си 

намерения и акценти, авторката разглежда учителя като ключов фактор. Посочени 

са 4 много съществени аспекта, обвързани с учителя, като неговите познания за 

възрастовите особености, за интересите и потребностите на децата, разбирането му 

на социалните и културни контекстове и способността му да превърне тези 

познания в конкретни практики.   Така естествено на преден план се извеждат 

позициите на учителите относно академичните равнища на готовност, концепциите 

им за социална готовност и разбиранията им за възрастовите особености, пола и 

здравния статус на децата. 

 

Избраният холистичен подход позволява на докторантката да обоснове убедително 

своите тези и да извърши качествена изследователска дейност, в хода на която да 

осъществи убедителни сравнителни анализи и да установи сходства и различия 

между влиянието на компоненти и фактори в иранската култура и тази на други 

общества и училищни системи. Използвайки данни на ОЕСД и на ЮНЕСКО, 

докторантката представя сравнителна картина на състоянието на образованието в 

24 страни, като на този фон проследява и анализира статуса на избрания 

изследователски проблем в ирански контекст. Това и позволява да направи 

критична оценка на съществуващите образователни реалности, да представи 

незадоволителната картина и огромните различия в програмите за ранно 

образование в Иран– от високоакадемични до свръхелементарни, както и да изведе 

основните ограничения в съществуващите до този момент изследвания върху 

училищната готовност: незадоволителен консенсус относно дефинцията за 

училищна готовност; неравномерност на изследванията сред възрастовите групи 

преди навлизането им в организирано обучение; неглижиране на този проблем в 

общества, които не влизат в групата на развитите западни общества, и различия в 

авторските схващания по отношение на едни и същи въпроси. 

 

Третата глава е посветена на собственото емпирично изследване на училищната 

готовност на децата в Иран. В нея авторката представя респектиращо по обхвата на 

респонденти проучване, в хода на което се анализират сходствата и различията 

между оценките на родители и учители по отношение на училищната готовност. 

Проучването следва концепцията и модела за училищна готовност с неговите 

компоненти, обосновани от авторката. Изследването е успешно балансирано от 

гледна точка на предходни теоретични анализи и установяване на конкретната 

картина в национален контекст, която „проверява” концептуалната приложимост и 

сравнява резултатите от изследвания, извършени в много различен контекст с тези 

в контекста на иранската култура. Много умело са подбрани двете изследователски 

групи – на родители и учители и влиянието на демографски параметри, свързани с 

тях, върху училищната готовност.  

 



Авторефератът отговаря на съдържанието на дисертационния труд, представя 

коректно неговата структура, съдържание и изследователски ориентирани 

обобщения и послания. 

 

Езикът и стилът са на изключително добро равнище, отговарят на изискванията за 

този продукт на академично писане, четивността на текста е много висока. 

 

Заключения относно качествата на дисертационния труд и изследванията 

 

1. Избран е много успешен конструктивно-критичен подход към съществуващи  

съвременни концепции и изследвания върху училищната готовност. Г-жа 

Лида Какия показва задълбочено познаване на съвременната изследователска 

картина и точно ориентиране в нерешени проблеми и вътрешни 

противоречия. 

2. Конструирана е убедителна изследователска теза, представен е задълбочен 

анализ и е отчетена комплексността на училищната готовност и 

разнопосочното влияние на фактори и условия върху нейното формиране. 

3. Направена е обективна оценка на взаимосвързаността на компонентите на 

училищна готовност. 

4. Осъществена е успешна адаптация на въпросници за училищна готовност (по 

К.М. Мооrе) за родители и учители, която е надежна предпоставка за 

кроскултурни сравнения и заключения. 

5. Подбрани и изследвани са огромни групи респонденти - 756 родители и 36 

начални учители от училища в столицата Техеран, чиито демографски 

характеристики са прецизно описани.  

6. Подходящо подбрани и използвани са корелационен, факторен, 

дисперсионен анализи и хи-квадрат с цел прецизна обработка на получените 

данни и установяване на статистически значими връзки и зависимости.  

7. Обособени са значими влияния, представени и подкрепени чрез голям брой 

корелационни коефициенти (17). Табличното представяне на данните за 

индикаторите на училищна готовност обогатява анализите и съдейства за 

бързо ориентиране в богатата информация. 

Показването и доказването на отсъствието на влияния като възраст и пол на 

родителите върху училищната готовност и силно ограничен спектър на влияния 

на възрастта и трудовия стаж на учителите (само върху 2 от индикаторите се 

установява съществено влияние) поражда потребност от продължаващи 

проучвания в тази посока, тъй като изследователската активност на авторката е 

съсредоточена в столицата. Неизвестна остава картината и профилирането на 

тези влияния във вътрешносстта на страната и сред различни общности. 

Същевременно конкретизациите относно влиянието на образованието на 

родителите върху училищната готовност (необразовани или с ниско равнище на 

образование) могат да подпомогнат решения и политики относно работата с 

родители с цел „компенсиране” на начални дефицити, както и да изисква 

активизиране на други фактори, влияещи върху училищната готовност. 

 

Основни приноси: 



Върху основата на задълбочени проучвания в областта на сравнителното 

образование и извършено собствено емпирично изследване, съчетано със 

статистически подкрепени значими влияния и зависимости, авторката е 

разработила дисертационен труд, в който основните приноси могат да се 

представят като: 

1. Обособени са компоненти на училищната готовност и обвързани с тях 

фактори. 

2.  Конструиран е работещ модел на училищна готовност. 

2. Извършена е сполучлива кроскултурна адаптация на изследователски 

инструментариум. 

3. Компетентно е осъществено изследване с богати емпирични и статистически 

обработени данни. 

4. Осъществено е значимо за училищните практики и управленските решения в 

образованието сравнително изследване, което далеч надхвърля националните 

граници и потребности на сектора ранно училищно образование в Иран. 

 

         Препоръки и въпроси:  

Необходимо е още по-прецизно дефиниране на понятия и конструкти 

особено в сферата на „компоненти на училищна готовност” и 

„фактори” за такава. Макар че са посочени отграничителни аспекти в 

компонентите, които могат да играят ролята на фактори (образование, 

пол, социо-културен или икономически статус и т.н.), добре е да се 

постигне по-нататъшна конкретизация и яснота при публикации 

върху направеното изследване. 

 

Има ли основание да се очаква, че получените резултати ще се 

препотвърдят при едно национално териториално по-добре 

балансирано изследване (т.е. при излизане от територията на 

столицата)? Образованието на родителите ще има ли същото значимо 

влияние с оглед пола на родителите – баща или майка? Какви са 

авторските очаквания с оглед на съвременните демографски 

тенденции, при които се наблюдава намаляване броя на децата, 

издигане образованието на родителите, масово навлизане на жените в 

системата на университетското образование и на пазара на труда – как 

тези тенденции ще се отразят на училищната готовност през 

следващите години? 

 
В заключение: Извършена е респектираща по мащабите си изследователска 

работа, чието значение за сравнителното образование е безспорно. Авторката 

показва не само умения да конструира тези, да извършва изследвания, да прави 

обективни анализи, да изгражда работещ модел на училищна готовност, да но и да 

намира нови ниши за своите проучвания със значение за образователната практика 

и политики, което в плана на сравнителното образование е от изключително 

значение. Всичко това ми дава пълно основание да препоръчам присъждането на 

образователната и научна степен „доктор” по сравнително образование на Лида 

Какия. 



 

Рецензент: 
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