
 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д-р Тиха Делчева 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор” 

научна специалност 05.07.01. «Теория на възпитанието и дидактика- 

Предучилищна педагогика » 

1.2 Професионално направление «Педагогика» 

разработен от Вероника Христова Козарева редовен докторант 

катедра „Предучилищна педагогика  ”, ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски“- 

София 

Тема: «Възпитаване на социално-ориентирано поведение в мултикултурна 

среда» 

Научен ръководител: проф. д-р Димитър Гюров 

  

 

Вероника Козарева представя  научна разработка, която  не може да се анализира и 

оцени еднопланово. Докторският труд е  израз на траен и задълбочен професионален 

интерес и усилия в областта за работа с децата, закономерен плод на една голяма част 

от нейната професионална дейност. 

Това, което впечатлява при първия прочит на материала е високата степен на научна 

осведоменост и професионална зрялост  на автора, както и неговата продуктивност и 

творческа връзка с педагогическата реалност. 

Обяснението за тези оценки се вижда още при запознаване с биографичните данни на 

Вероника Козарева. Показател за това  е нейното професионално кариерно развитие 

богато на изпълнявани разнообразни дейности и заемани  позиции: ръководител на 

учебно-методичен център,мениджър на проекти- ръководство  и развиване на  учебно-

методически дейности,разработване  и фасилитиране на  тренинги с деца, учители , 

родители  и експерти; участие с научни доклади в международни и национални 

конференции с цел представяне педагогическите дейности и продукти на центъра.В 

този контекст са участия в различни  проекти : общо 11 (от 2001 – 2014/15,от които 5 

чуждестранни), като координатор на 6(3 международни)  , а в останалите член на екипа 

на съответния проект. 

 В. Козарева е учител по английски език и главен методист - Селектира и консултира 

нови учители Преподава английски език в групова и индивидуална форма на деца, 

работи персонално с родителите на учениците. 

Хоноруван асистент е  в Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по 

начална и предучилищна педагогика - води семинарни упражнения  и хоспитиране на 

редовни студенти-бакалаври.. 

Своята професионална компетентност повишава чрез обучение в различни 

специализации – общо 19( от които в чужбина-3 ) , 4 са свързани с отделни проблеми на 

децата .  

  

 

 

 

 



Ползва 3 езика- английски , немски и испански, което ясно  проличава от обширния, 

задълбочен , проблематичен анализ на различни теории , идеи, схващания на чужди и 

български автори, свързани с изследвания проблем.   

За своята дейност е получила 2 награди / 1 на Гьоте институт /. 

Друг показател за научно- практическите постижения на автора по отношение на 

изследвания от нея проблем проличава от концептуално- целевата част на труда, 

която впечатлява с: 

1. Прецизно формулирани и обосновани  цел, задачи и хипотези, предмет на 

изследването, изведените в експерименталния модел  изследователски критерии и 

показатели, с  разработената   матрица за оценяване динамиката на нивото на социално-

ориентирано поведение на децата при провеждане на констатиращия и контролен 

експеримент.  

2. Адекватно подбрани, убедително обосновани и представени, съобразно целта и 

задачите на проучването, разнообразни изследователски методи и инструментариум, 

което е гаранция за обективност и надеждност на резултатите. 

3.Адекватно мотивиране на избора на контингента на изследването - преходната 

възраст между предучилищна и начална училищна степен чрез подчертаване на  

водеща роля на процеса на социализация, в който се придобиват умения за социална 

ориентация и социална адаптация, важни за подготовката за училище.  

4. Убедителна логика, обосновка и представяне на емпирични данни,  анализирани по 

всеки от изведените дванадесет показатели по отделно в количествен и качествен 

аспект, на  базата на проверка на хипотезите, извършена с помощта на софтуер за 

статистическа обработка SPSS ,  богато визуализиране чрез таблици и диаграми, с  

 представените приложения от 82 стр . с богат доказателствен материал за разработения 

експериментален модел и извършената от докторанта богата изследователска работа.  

Представеният труд се отличава още с:  

1Логическо разгръщане на идейния замисъл, ясното и точно формулиране и 

аргументиране на отделните акценти на съдържанието, които насочват към основното, 

значимото в тях; дизайнът на материала, който съдържа логически определени и 

взаимно свързани  глави. 

2.  Форматната и съдържателна характеристика на всяка глава се представя чрез: 

     -целенасочено формулиране на заглавието и следващите подзаглавия,     стремеж за 

осигуряване на максимално възможно точно, ясно и полезно представяне, 

интерпретиране, обобщаване и обосновка на постановки, идеи, резултати; 

      -стремеж за използване на синтезирано, но научно и ясно поднасяне на 

информацията чрез точен понятиен апарат, проблематичен анализ;   на научен стил и 

точен  език. 

Много важен  показател за оценката ми на предложената докторска дисертация  са 

нейните приноси, отнасящи се до: приноси с  научно-методологически  характер, с 

научно –творчески характер и с практико – приложен характер. 

Приноси с научно – методологически характер 

Първият научен принос е свързан с използване на дедуктивен подход- от общото към 

конкретното и към  специфичното ,благодарение на който се поставя нов акцент при 

интерпретиране на основните понятия в дисертацията:–социализация, компетентност и 

педагогическо взаимодействие:  

 

 

  

 



а) социализацията в контекста на  съвременния  феномен социално включване, 

изразяващо взаимообратимото приобщаване и адаптиране  между индивид – социум 

 и в този контекст се   акцентира върху проактивността на индивида, като се адмирира 

върху  инициативността, предприемачество, креативност, личен избор, поемане на 

лична отговорност; 

- на основата  на проблематичен анализ на научни теории и идеи  се дава авторска 

дефиниция за социално-ориентирано поведение, интерпретирано в  контекста на 

изграждането на социална и социокултурна компетентност, неговата конкретизация в 

детството като съвкупност от компетентности и готовности, базисни за социализацията 

в обществото  и фокусирани в ключови ядра (конструкти) и проявени в общуването и  

взаимодействието с другите. 

б) Понятието компетентност в широк , тесен и специфичен аспект като  постигане на 

съответствие между наличните познавателни ресурси на индивида и изискванията на 

реалната среда, като  съвкупност от компетентности, характеризиращи я съдържателно 

и функционално, разгледани като  неделима част от контекста и дейностите, в които се 

развиват; 

- дефинирането на  социалната компетентност  като многомерен конструкт, от 

когнитивна компетентност, способности, емоционално- поведенческа компетентност, 

регулация, мотивация и очаквания, като способността на детето успешно и адекватно 

да подбира и реализира междуличностните си цели;  

- комуникативната  и социалната компетентност  са откроени като ключови при 

възпитанието на децата от предучилищна възраст и от тази перспектива са разгледани 

овладяването на езика и развитието на речта като дейности, свързани с изграждането на 

социално поведение в предучилищна възраст,основни за реализиране на педагогическо 

общуване в различна среда, при  създаване на необходимите предпоставки за 

пълноценното развитие на детската личност; 

- дефинирането на европейската рамка на ключовите компетентности на 

подрастващите, предпоставка те да бъдат резултат от образованието още от най-ранно 

детство при засилване на необходимостта да се подобри процесът на овладяването им, 

като се йерархизират съобразно възрастовите особености през дадения период и новите 

реалности. 

в )Разглеждането на педагогическото взаимодействие: 

   -като  субект- субектен процес,чието съдържание се проявява в съвместната  дейност 

в процеса на   двупосочно предаване на уникалния индивидуален опит – конкретна 

компетентност и чрез  овладяване на продуктите на културата посредством  

педагогическата компетентност; 

    - като благоприятстваща среда за активиране на възпитателни механизми, които 

изграждат и развиват компетентности, водещи до съответните прояви и готовности, 

изразени в съответните отношения с другите; 

- съпоставителният  и проблематичен анализ на различни схващания, идеи, модели, 

допринася за извеждане от една страна на съществуващите различия, а от друга на 

единността в съвременното разбиране на педагогическото взаимодействие, на  неговата 

специфика в детска мултикултурна среда; 

 - определянето на неговия център, от една страна себепознанието и самооценката , а от 

друга,самоувтърждаването и социалното приобщаване на детето към другите,емпатия 

т.е,  способност за вникване в интересите на другите и регулиране на поведението си 

съобразно тях, което е в унисон с актуалните потребности през тази възраст; 

- очертаване на  хоризонта за продължаващото обновяване  на постановки , тези  

свързани със социалната компетентност и педагогическото взаимодействие.  

 



 

Приноси с научно- творчески характер. 

1 Използваният подход  при разработването на   експерименталния  модел за 

възпитаване на социално-ориентирано поведение в подготвителна група/клас е 

интегрален , оригинален и перспективе: 

а) в основата му  са  съвременни парадигми на Европейската стратегия за образование, 

интерпретирани на основата на   подход, базиран на правата на детето и концепцията за 

единната социално-педагогическа система „детска градина- начално училище“,на 

базата на европейските образователни приоритети, сред които е възпитаването на 

социално-ориентирано поведение и умения за междукултурен диалог; 

б) прилагат се  творчески холистичния подход на Адлер към развитието на индивида  и 

ролята на средата за формиране на социалния интерес и прогресивните идеи на 

позитивната психология  за възпитанието на детето:                     

             - на  преден план се издига социалната същност на човека с неговата основна 

потребност от  общуване с другите; 

             -  поставя се  акцент на социалния интерес или социалната ангажираност т.е, 

чувството за общност, загриженост за другите и околната среда, искрено желание за 

обществен принос чрез действия и прояви на уникално жизнено присъствие; 

             - в този контекст е разбирането  на  социално-ориентирано поведение като  

„помощ, участие, сътрудничество, емпатия, насърчаване; 

в) използван е подход акцентиращ върху  необходимостта от зачитането на актуалните 

потребности, интересни, мнения и отношения на децата, противоположен на  

традиционния възглед, за неспособността им да изразяват валидни и ценни възгледи за 

света около тях;  

2. Дълбокото осмисляне на изследвания проблем проличава в  изведената и залегнала в 

модела специфика на социално-ориентираното поведение в предучилищна възраст: 

     -  не е  оформено още като  поведение, а се проявява като динамична система от 

прояви и отношения, фокусирани в ключови ядра (конструкти), отразяващи различните 

аспекти на поведенческата култура: познавателен, социален, емоционален, естетически 

и двигателен ; 

   - разглежда се  като процес на изграждане на комплекс от  компетентности и 

готовности за общуване и взаимодействие, базисни за социализацията, а 

усъвършенстването им като динамичен процес, в по-късна възраст те  приемат облика 

на социално-ориентирано поведение; 

 -  изведените изходни точки за реализиране на модела: самосъзнание, взаимодействие 

и различие,обхващат в единство основни страни на  възпитателния процес на социално-

ориентирано поведение, съобразно доминиращите потребности и централните 

психични новообразования през тази възраст. 

 

 

 

 

 

- дълбоко осмислена е изведената цел на социално- ориентираното поведение,  

формулирана като изграждане на стратегии за взаимодействие с околните в 

мултиетническа среда в процеса на приобщаване към общочовешките ценности и при 

отчитане в единство на отношенията между социалните очаквания и личната 

идентичност;  

 -социалната  и комуникативна компетентност   са откроени като ключови при 

възпитанието на децата от предучилищна възраст и от тази перспектива са разгледани 



овладяването на езика и развитието на речта като дейности, свързани с изграждането на 

основите на социално поведение в предучилищна възраст и реализиране на 

педагогическо общуване в различна среда, при  създаване на необходимите 

предпоставки за пълноценното развитие на детската личност. 

 Приноси с практико- приложен характер 
Предложеният експерименталент модел се отличава с:  

    а) единство в  развитие   на социалната  и комуникативна компетентност   чрез  

синхронизираното концептуализиране и интегриране на целите и стандартите на  двете 

образователни степени, осигуряване  на приемствеността между тях при  съобразяване 

със сензитивността на двата възрастови периода и гарантиращи  по този начин 

адаптивността към изискванията на  началното училище; 

-- извеждане на  основните изходни предпоставки за развитие на социално- 

ориентирано поведение чрез формиране на специфични прагматични компетентности и 

личностни отношения у децата в мултикултурна среда и по- конкретно изграждането на 

социалната и комуникативна компетентност; 

- конкретизиране на проявяването  на социално-ориентираното поведение в 

предучилищна възраст чрез взаимодействието с връстници и възрастни и конкретното 

му   проявяване в детска мултикултурна среда чрез  взаимодействието и общуването с 

различните;  

б)  резултатност на експерименталният модел, която се   гарантирана чрез:   

-  неговото приложение   по посока на развитие на  обособените  ключови ядра: 

личностна автономия, спазване на социално-утвърдени норми на живот, прояви на 

сътрудничество, отношения на доверие в себе си и света, толерантност и уважение на 

културни и национални ценности; 

- възприемането на  социално-ориентираното поведение като система, което  

предполага основните конструкти и техните елементи да са взаимосвързани и 

взаимозависими така, че изменението на всеки от тях да се отразява върху нивото на 

компетентностите и готовностите, формиращи поведението;. 

- изведените и конкретизирани педагогически цели, обособените ключови ядра от 

основни представи в единната социално-педагогическа система „детска градина – 

начално училище“,с очертаване на  процеса на  формиране, надграждане и 

усъвършенстване на социално-ориентираното поведение у децата/учениците; 

- принципите, залегнали в концепцията -израз на стремеж за хуманизиране на 

педагогическия процес, за поставяне на участниците в активна субектна позиция ; 

в) включването на реализацията на  възпитаването на социално-ориентирано поведение 

в рамките на всички образователни направления, като акцентът е поставен най – вече  в 

образователно направление „Социален свят”, където най- ясно се  открояват очакваните 

образователни резултати;  

 

 

 

 

-извеждане позицията на педагога в ролята  на фасилитиращ педагогическото 

взаимодействие, основаваща се на личностно-ориентиран подход, т. е, широк  спектър 

от позитивни стратегии за изграждане на социална, емоционална и когнитивна 

компетентност отчитайки етническите и културни фактори на средата; 

-целесъобразната, адекватна на целта,  организация на формиращия експеримент, 

създаваща максимално  обективни и надеждни  условия  за постигане на очакваните 

резултати;  



-  систематизирането на ситуационните форми за възпитаване на социално-ориентирано 

поведение като организационна единица , както и съдържателните, психологически и 

технологическите характеристики на авторския цикъл от експерименталните 

педагогически ситуации; 

-педагогическото взаимодействие в детската градина се възприема като 

благоприятстваща среда за активиране на възпитателни механизми, които изграждат и 

развиват компетентности, водещи до съответните прояви и готовности, изразени в 

съответните отношения;  

- изведените  основни характеристики на педагогическото взаимодействие, залегнали в 

разработването на матрица за оценяване на нивото на социално-ориентирано поведение 

на децата през даден етап от  тяхното развитие и помагащо да  се проектира 

педагогическото взаимодействие като отправна точка за по- нататъшното развитие на 

социално-ориентирано поведение;   

- изведената оригинална  система от  критерии/ основните конструкти/ и 

показатели/техните елементи/ определящи съдържателно и функционално всяко от 

ключовите ядра, позволяваща системно да се отразяват  спецификата и динамиката  на 

развитие на  компетентностите  и готовностите  у децата; 

-  структурираните  технологични варианти  на основата на личностно-ориентиран 

модел  за създаване на условия за самопознание, самооценка и  самоутвърждаване,от 

една страна и от друга, за взаимодействие с околните и приобщаване към 

общочовешките ценности ,за провокиране на  социална ангажираност и 

благоприятстване на  адаптационните процеси при ученето; 

- основното  предимство на модела - неговият потенциал за създаване на атмосфера на 

сътрудничество и екипност в детските групи за изграждане на толерантност и уважение 

към културните различия, което се  разглежда като   важна част от подготовката за 

училище;  

-предлагането на  добър баланс между реализирането на психолого-педагогическо 

въздейстие и индивидуално-личностния  аспект на педагогическото 

взаимодействие,между стимулираната отвън активност и проявяващата се  вътрешна 

активност на детето. 

Авторефератът отразява прецизно извършеното от кандидата, с акцентиране на 

използваните научни подходи, обосновано представяне на технологичния процес за 

превръщане на теоретичните постановки, концептуални идеи в работещ за практиката 

експериментален  модел. Изведените от Вероника Козарева приноси коректно 

акцентуват върху  основните постижения и приноси на дисертацията. 

Кандидатът има общо 13 публикации по темата  (4 в чужд печат),7са свързани с  

проблеми с децата от предучилищна възраст. 

Към кандидата имам следните въпроси : 

1 Използвани ли са добри практики на адлериански училища  съществуващи в Европа и 

Америка ,свързани с изследвания проблем? 

2 Съществува ли трансфер на формираните комуникативни и социални умения  за 

общуване и взаимодействие  в мултикултурна среда в непозната ситуация?. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В заключение: представеният дисертационен труд дава основание да се подчертае, че 

това е актуално, иновативно и перспективно  научно изследване със своите постижения 

с приносен характер за теорията и практиката на възпитаване на социално-ориентирано 

поведение в мултикултурна среда. Като имам предвид посочените конкретни 

достойнства на труда, като отчитам убедително демонстрираните изследователски 

качества и възможности на кандидата, убедено поставям положителна оценка и 

препоръчвам на уважаемите членове на научното жури да гласуват положително за 

присъждане на ОНС „доктор на “ Вероника Христова Козарева  
 

21.03.2015г.                                                                    Подпис: 

                                                                           (проф. д-р Тиха Делчева) 
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