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Дисертационният труд е в обем от 311 страници, структуриран в увод, три 

глави и заключение, литературните източници са 201 на брой, като 92 

от тях на латиница, а 109 – на кирилица. Включени са и 9 приложения. 

Като неразделна част от труда са 24 таблици, 51 диаграми и 12 фигури. 

По отношение на темата намирам, че тя е формулирана подходящо и има 

своето актуално звучене в условията на важни за образованието на децата 

процеси, придаващи значимост на извеждането на социално-

ориентираното поведение в мултикултурна среда. 

В глава първа докторантката обхваща теоретичните основи на своето 

изследване в обем от 110 страници – една трета от общия представен текст, 

което оценявам като изключително сполучливо за докторантска 

разработка, защото се поставя центърът й върху изследователската, 

емпирично-екпериментална система, резултат от постигането на 

програмата, реализирана в процеса на редовната докторантура. 

Друг положителен резултат тук е логически правилното аргументиране 

на психолого-педагогическите основания за систематизирането на 

съществуващите постижения на наши и чужди автори по поставения 

проблем. В този аспект се тръгва от личностно-ориентирания модел, 

поставен у нас още през 1993 г., минава се през глобалните функции на 



взаимодействието „дете-среда“ като преходи към иновационни модели за 

„единната социално-педагогическа система „детска градина-училище“. 

Вероника Козарева демонстрира и умения за сравнителния анализ на 

работните понятия в параграф 2 на глава първа, което й помага да бъде 

коректна при прочита на литературните източници и позоваването на 

автори, цитирани в литературата на докторанта. 

Тук държа да отбележа авторската дефиниция на Вероника Козарева  за 

социално.ориентирано поведение, което се разбира като система от прояви 

на личностна автономия, спазване на социално утвърдени норми на живот  

и на сътрудничество и отношение на доверие към себе си  и света, 

толерантност и уважение на културни и национални ценности. Върху тази 

теза се изгражда и цялостното емпирично изследване на докторантката.  

В глава втора се представени теоретико-експериментални  и 

организационни параметри на изследването  на докторантката. 

Формулирани са три хипотези, насочени към значими изследователски 

параметри на проучването и доказването на експерименталния модел. 

Втора  и трета хипотеза доказват влиянието на модела върху поведението в 

мултиикултурна среда. Тези три хипотези се свързват с шест задачи, 

които логически подкрепят  хипотезите. 

Убедено мога да твърдя, че използваната е система от методи е подходящо 

изградена и отчита обективно значими резултати. Операционално 

използваната  матрица за диагностика и оценка на социално-

ориентирано поведение е обвързана с унифицирани показатели,което може 

да се оцени като прецизност за установяването на резултатите от 

формиращата система.  

Представени са  коректно етапите на реализирането на 

експерименталния модел  в организационен план, проведен  в периода 

октомври 2013 – април 2013 както и публично е оповестен броят на 

обхванатите в различни институции деца. 



Количествените данни от психолого-педагогическия експеримент са 

анализирани статистически с помощта на софтуер SPSS. Методите, които 

са използвани, са Repeated Measure ANOVA и Т-тест на Стюдент. 

За доказването на хипотезата и свързаните с нея задачи авторката 

характеризира своя експериментален модел – същност, цели на модела 

и съдържание на формиращата система. 

Експерименталният модел е структуриран в 24 педагогически 

ситуации, ориентиран към дванадесет показателя и към шест ключови 

ядра от системата на социално-ориентираното поведение. Те предлагат 

технологични варианти за прояви и отношения в три сфери: 

• Самосъзнание и самоутвърждаване; 

• Взаимодействие с околните; 

• Приобщаване към общочовешките ценности.  

Те убедително са реализирани във формиращия етап на експеримента. 

Авторката аргументира и използването на социалната и здравословна 

среда, като ядро, съчетано с останалите изведени три основни сфери. 

Във формиращата система в глава трета са разработени 

експериментални ситуации, които се отличават с оригиналност и 

подкрепят основните тези на дисертационното изследване. Като 

изключително ценна намирам тематичната насоченост на 

педагогическите ситуации, които имат за център социалния свят, но 

интегрират и други педагогически направления, подчинени на социално-

ориентираното поведение. Всяка тема се подчинява на ключово ядро, 

свързано с конкретни показатели на изследването, а по-нататък 

структурирането на основните ориентири за изграждане на 

ситуационната форма с нейните параметри е полезна като възможност 

за мултипликация на ефекта от изследователския труд в масовата 

практика, защото задава конкретни насоки за работа на учителя. 



В глава трета се обективизират резултатите от констативния и от 

контролния експеримент чрез 50 диаграми и 25 таблици. 

Изводите и препоръките отразяват обективно  и закономерно логиката на 

дисертационното изследване  и потвърждават убедително научните 

очаквания на докторантката.  

Разработения и апробиран диагностичен инструментариум за възпитаване 

на социално-ориентирано поведение е емпирично защитен педагогически 

модел с убедително влияние върху проявите на децата. 

Приносите са изведени в теоретичен, в изследователски и в практико-

приложен план. С убеденост ги потвърждавам. 

В заключение: като давам висока оценка на дисертационния труд 

предлагам на уважаемите членове на научното жури да присъдят 

образователната и научната степен доктор на Вероника Христова 

Козарева. 
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