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Рецензия 

на дисертация на тема:  „Стратегии на образователен театър за развитие на 

взаимоотношенията в училищния клас (начална училищна възраст)”, 

разработена от Мария Николаева Николова за придобиване на 

образователната и научна степен „Доктор” по  професионалното 

направление 1.2. Педагогика(Теория на възпитанието и дидактика - 

Образователен театър) 

 

Автобиографични данни: 

 Мария Николаева Николова завършва висше образование, 

специалност Педагогика в Софийския университет „Св.Климент 

Охридски” : бакалавърска образователна степен през 2007 г. и магистърска 

по програма „Образователен мениджмънт” през 2009 г. Паралелно 

завършва специалност „Социални дейности”- степен бакалавър.  

 Мария Николова е зачислена в докторантура (задочна форма на 

обучение) през 01.02.2010 г. Отчислена е с право на защита в законово 

установения срок( 1.02.2014 г.) и след вътрешна защита в катедра 

„Дидактика” е насочена към публична защита при спазване на всички 

процедури, произтичащи от Правилника на СУ „Св.Климент Охридски”, 

уточняващ придобиването на образователната и научна степен „Доктор”. 

Докторантката работи като организатор на театрално образователна 

дейност към „Образователен театър ООД( 2008г.-2013г.) От 2013 г. до 

момента продължава професионалната си дейност като организатор към 

Театър „Забавна наука”ЕООД. Тази професионална обвързаност на Мария 

Николова с иновативните тенденции в образователната сфера, насочени 

към хуманизиране на образователното пространство  и постигане на 
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интерактивност й помага да формира устойчив интерес към изследвания 

образователен контекст - образователния театър и неговото приложение 

в началния етап на основната образователна степен.Още повече, тя се 

явява като сериозен изследовател, който осъществява практически своите 

идеи, обогатявайки педагогическата реалност с нови изследователски 

проникновения. В периода 2012г.-2014г. на докторантката са поверени 

дейности по провеждането на  текущата, преддипломната и  държавната 

практика във Факултета по педагогика, специалност „Неформално 

образование”  при СУ „Св.Климент Охридски”. Докторантката е участвала 

в три национални конференции и като бенефициент по европейски проект  

„Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска докторантска 

програма в областта на педагогическите изследвания и електронното 

обучение”. Има шест публикации, директно свързани с темата на 

дисертацията. 

Анализ на дисертационното изследване: 

Темата на дисертацията „Стратегии на образователен театър за 

развитие на взаимоотношенията в училищния клас (начална училищна 

възраст)” е актуална и в синхрон с европейски тенденции за 

аксиологизация и технологично осъвременяване на образователния процес 

в началното училище. Авторката аргументира задълбочено избора на 

темата на дисертационния труд и осъществява мащабно и многопланово 

изследване, което не само разкрива възможностите на образователния 

театър за съдържателна промяна на образователното пространство, но и 

очертава възможности за развитие и обогатяване на взаимоотношенията в 

училищния клас. Тази насоченост очертава недостатъчно изследвано 

досега изследователско поле. Параметрите на дисертационния труд са 

очертани правомерно и насочват директно към маркираните 

изследователски резултати. Изложението е структурирано в Увод, три 
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глави,заключение и Приложения. Между отделните информационни 

цялости е постигната добра логическа обвързаност.  

Още в увода докторантката прави съдържателен анализ на 

съществуващите предизвикателства пред образователната система, 

свързани с развитието на „децата на новото хилядолетие”. Мария 

Николова насочва своя поглед към важни страни от тяхното битие и 

социална реализация. Определя възможностите за поведенческо 

разнообразие, комуникативна ангажираност и общуване в интерактивна 

среда като ефективни стратегии, които трябва да се впишат отчетливо в 

изграждането на образователната среда, за да превърнат училището като 

„желана територия” за разгръщане на техния физически, психически, 

интелектуален и емоционален комфорт.  

Осъщественият теоретичен анализ се разпростира върху широк 

периметър от постановки за смисъла от включването на образователния 

театър в обучението, неговите развиващи функции и резултатите в 

развитието на учениците. Базирайки се на набора от научни изследвания, 

докторантката прави интересни връзки и откроява важни зависимости  в 

процесите на училищната идентификация и осъзнатото вписване на 

ученика в училищната общност. Доказват се предимствата на 

образователния театър за постигане на чувството за принадлежност и 

емоционална приобщеност към класа. Подробно са представени 

приложенията на театралните и драма - форми, методи и техники в 

съвременното начално училище  (в контекста на формалното и 

неформалното образование). Засегнати са не само образователните, но и 

терапевтичните функции на разгледания комплекс от стратегии и техники 

за организиране на педагогическото взаимодействие. Силен акцент е 

поставен върху развитието на творческото мислене и творческата изява на 

децата посредством включването им в образователния театър. 
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Докторантката се насочва към доказване на твърдението, че театърът „със 

своята специфичност на проявление на „образователната сцена“ може да 

повлияе върху динамиката на предпочитането и отхвърлянето „от - и на- 

учениците в училищния клас, динамиката на еднопосочните привличания 

и отблъсквания, динамиката на взаимните положителни и отрицателни 

избори, на сплотеността на класа и ценностното съдържание на 

междуличностните отношения”. Като друг важен момент в реализирането 

на образователните процедури, Мария Николова посочва детските 

преживявания. Именно чрез тях децата усилват своето чувство за 

значимост, стабилизират позитивното си себевъзприятие и укрепват 

чувството за самоценност. Така те утвърждават усещането за сигурност,  

отключват творческия си импулс и желание за съ-творчество. 

Удовлетворяват желанието  си за самоизява и емоционално наситен 

контакт с другите. По естествен път се постига утвърждаване на 

социалните контакти между децата в условия на взаимност, творческа 

активност и удовлетвореност. 

При представяне същността на концептуалния модел за социално-

педагогическа работа, Мария Николова подробно разглежда 

функционалната същност на видовете стратегии: ”Ролева трансформация в 

действие”; „Сценична диада”, „Стимулиране на общност”. Коментира 

тяхната роля за развитие на взаимоотношенията в училищния клас, 

обвързано, не самоцелно, а в синхрон с целеполагането и структурирането 

на конкретните технологичните стъпки. Сполучливо е конструирана от 

авторката и т.н. „критериална матрица за оценка на ефективността от 

приложението на модела за групова социално-педагогическа работа в 

началното училище”. Тази матрица позволява верифицирането на 

постигнатите  резултати и едновременно с това показва уязвимите 

пунктове, нуждаещи се от по-нататъшни формиращи действия. 
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 Като основно доказателство за състоятелността на ефективността от 

приложения модел, са резултатите от осъщественото емпирично 

изследване. В изследването участват 229 ученици и 52 учители. 

Изследователският инструментариум съчетава качествени, математико-

статистически методи, метод на анализа, синтеза и обобщението, метод на 

графичните изображения.  Педагогическият експеримент е извършен 

коректно. Направеният анализ очертава надеждни и валидни резултати, 

които от една страна доказват ефективността на конструирания модел на 

работа, а от друга страна поставят редица предизвикателства пред 

педагогическата практика и чертаят възможности за по-нататъшно 

обогатяване на образователната среда и педагогическото взаимодействие в 

ясна съдържателна и времева перспектива. 

Приносни моменти: 

 Като цяло приемам очертаните от докторантката приносни моменти. 

Обобщено, те могат да бъдат представени по следния начин: 

 

1. Систематизирани са и са  обогатени съществуващите ефективни 

образователно-театрални практики и  техните възможности за 

развитие на взаимоотношенията в училищния клас(в началния етап 

на основната образователна степен), посредством набор от стратегии 

на Образователен театър;  

2. Разработен е и е апробиран концептуален модел за групова 

социално-педагогическа работа, който обогатява театрално-

образователната система Образователен театър и създава ефективни 

предпоставки за развитие на взаимоотношенията, възникващи между 

учениците в училищния клас и тези между учители и ученици; 
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3. Потърсена е релацията между резултатите, отразяващи значими 

социални цели в емоционалното и цялостното личностно развитие  

на малките ученици във формален и неформален образователен 

контекст.  

 

     

Авторефератът е обвързан със съдържанието на дисертацията и 

отразява най-съществените страни на изследването.  

Някои бележки и препоръки: 

1. Вероятно поради широтата на изследователското поле, авторката е 

натрупала и излишен текст, който няма директна връзка с основния 

проблем. На места текстът е тромав, претрупан и нарушава 

четивността.  

2. В бъдещата си работа докторантката би могла да задълбочи своите 

усилия за обогатяване на технологичните варианти на работа. И сега 

(най-вече в приложенията) има такива, но според мен, те не са 

достатъчни и се нуждаят от разширяване и обогатяване, съобразно 

спецификата на видовете познавателни и житейски ситуации. 

3. По-подробно , на по-ясна концептуална основа, би могло да се 

потърсят спецификите в очертаването на технологията работа в 

рамките на формалния и неформалния образователен контекст.  

 

Направените бележки и препоръки не омаловажават постиженията на 

докторантката. Цялостният анализ на дисертацията показва добрите й 

изследователски умения и нейната емоционална и професионална 

приобщеност към дисертационния проблем. Това ми дава основание 

убедено да препоръчам на уважаемите членове на Журито да присъди на 

Мария Николаева Николова образователната и научна степен „Доктор” 
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по  професионалното направление 1.2. Педагогика(Теория на възпитанието 

и дидактика - Образователен театър). 

 

30.03.2015г.        Рецензент: проф.д-р Емилия Василева 

 


